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Hagleitner Hygiene Česko s.r.o., se sídlem Nupaky 465, 

PSČ 251 01, IČ: 271 40 237, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 99319, (dále 
jen „dodavatel“), stanoví ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku (dále jen „OZ“), pro své odběratele 

následující 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 
 

Obecně 

Dodavatel je výhradním distributorem výrobků společností 
Hagleitner Hygiene International GmbH, Lunastr. 5, 5700 Zell am 

See, Rakouská republika, na území České Republiky (dále jen 

„zboží“).  
 

Pro všechny nabídky, objednávky, dodávky zboží a výkony platí 

výhradně následující podmínky, pokud není písemně ujednáno jinak. 
Použití odchylných podmínek odběratele je vyloučeno. Odběratelem 

se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jakákoliv fyzická 
či právnická osoba, která odebírá od dodavatele zboží. Veškerá ústní 

ujednání jsou účinná pouze po písemném potvrzení dodavatelem. 

 
 

Smlouva 

 
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo přijetí návrhu odběratele 

doručeno dodavateli. V případě, že návrh předložil odběratel, je 

smlouva uzavřena doručením bezvýhradného přijetí návrhu ze 
strany dodavatele odběrateli. Má se za to, že nejpozději je smlouva 

mezi dodavatelem a odběratelem, včetně těchto obchodních 

podmínek, uzavřena v okamžiku převzetí zboží odběratelem. Tyto 
obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi 

dodavatelem a odběratelem a určují část jejího obsahu, nestanoví-li 

tato smlouva jinak. Nesouhlas s jejich obsahem je odběratel povinen 

písemně sdělit dodavateli nejpozději do 3 dnů poté, kdy se seznámil 

nebo mohl seznámit s jejich obsahem, nejpozději však před 

převzetím zboží. Vyjádří-li odběratel v této lhůtě svůj nesouhlas 
s obsahem obchodních podmínek, je dodavatel oprávněn od 

uzavřené kupní smlouvy odstoupit.  

 
 

Nabídky, zakázky 

 
Nabídky a nabídkové katalogy jsou nezávazné, nejsou-li za závazné 

nabídky výslovně označeny, a dodavatel si vyhrazuje právo na jejich 

změny. Nabídky platí, není-li uvedena jiná lhůta, 3 měsíce od data 
vystavení. 

 

Zakázky udělené dodavateli či jeho zástupcům se považují za 
dodavatelem přijaté teprve tehdy, jestliže dodavatel písemně potvrdil 

přijetí. Případné tiskové chyby, zřejmé omyly, písařské chyby nebo 

chybné výpočty nejsou pro dodavatele závazné.  

 

Vlastnictví a autorské právo ke všem podkladům patřícím k nabídce 

náleží dodavateli. Tyto podklady nesmí být zpřístupněny třetím 
osobám a musí být dodavateli na jeho žádost neprodleně vráceny, 

zejména tehdy, jestliže dodavateli nebyla zakázka udělena. 

 
 

Ceny a platby 

 
Ceny uváděné v nabídkách a nabídkových katalozích jsou stanoveny 

jako nákupní ceny pro odběratele a mohou být poskytnuty pouze za 

předpokladu, že objednávka i dodávka bude probíhat v zásilkových 
jednotkách stanovených dodavatelem. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

Ceny se rozumí, není-li sjednáno jinak, od skladu nebo provozu 

dodavatele.  

 
Každé snížení či omezení dodávek energie a surovin, které má 

negativní vliv na výrobu a/nebo dopravu, se považuje za vyšší moc. 

Neexistují nároky na věrnostní slevy či zvýhodněné ceny. Budou-li 
tyto poskytnuty, je možné je kdykoli odvolat a nemají vliv na 

stávající ceny. 

 
Závazky jsou splatnédo 14 dní od data uvedeného na faktuře.  Platba 

se považuje za včasnou, obdrží-li ji dodavatel nejpozději posledního 

dne platební lhůty. Veškeré platby budou uskutečněny na účet 
dodavatele, případně třetí osoby, uvedený na faktuře dodavatele. 

Použití směnek a šeků je možné jen s předchozím souhlasem 

dodavatele;  veškeré s tím spojené výlohy a diskontní úroky ve výši 
dvojnásobku 2T repo sazby České národní banky, minimálně však 

10,5 % p.a., nese odběratel. 

 
V případě prodlení s uhrazením faktury bude dodavatel účtovat úrok 

z prodlení ve výši dvojnásobku 2T repo sazby ČNB platné k 
prvnímu dni prodlení, minimálně však 8% p.a.. Tím není dotčeno 

právo na náhradu škody (ust. § 1971 OZ se nepoužije). 

 
Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli v případě prodlení 

s úhradou jeho splatných závazků administrativní poplatek ve výši 

100,-- Kč za každou vystavenou a odeslanou upomínku. Tento 
poplatek je splatný do 14 dnů od jeho uplatnění. 

 

Dostane-li se odběratel vůči dodavateli do prodlení s platbou nebo 
nastane-li nejistota ohledně majetkové situace odběratele, je kupní 

cena splatná okamžitě, i kdyby byly sjednány jiné platební 

podmínky. I při porušení jiných smluvních ustanovení, které jsou ve 
smlouvě označeny jako závažné smluvní povinnosti, nastává 

okamžitá ztráta sjednaného termínu splatnosti. 

 

Veškeré platby budou, pokud není písemně dohodnuto jinak, použity 

přednostně k uhrazení úroků a vedlejších nákladů dodavatele a poté 

k úhradě nejstarší pohledávky. Platby obchodním zástupcům 
dodavatele bude dodavatel považovat za úhrady svého dluhu pouze 

tehdy, pokud odběratel doloží číslovaným potvrzením o inkasu 

vydaným dodavatelem. 
 

Dodavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit sjednanou cenu v 

případě, že dojde ke zvýšení výrobních nákladů u výrobce, zejména 
dojde-li ke změně důležitých faktorů cenové kalkulace, jako jsou 

náklady na personál, materiál, energii, dopravu či úvěry, daně, 

poplatky nebo jiné veřejné výlohy. Rozhodujícím okamžikem pro 
posuzování cenových změn je doba, kdy mělo být zboží dodáno. 

 

 

Objednávky 

 

Každá objednávka musí být přesně specifikována dle všech údajů v 

nabídce nebo nabídkovém katalogu. Za chyby a škody způsobené 

neúplnými, nepřesnými či nesrozumitelnými údaji nenese dodavatel 

odpovědnost. Pro objednávky náhradních dílů, které nejsou 
obsaženy v nabídce nebo nabídkovém katalogu, platí zvláštní 

podmínky a budou sděleny odběrateli na jeho žádost. 

 
 

Dodání zboží a přechod nebezpečí škody 

 
Pro rozsah dodacích povinností dodavatele je rozhodující výlučně 

písemné potvrzení zakázky (objednávky) či faktura dodavatele. 

Podklady pro nabídku, jako jsou nákresy, zobrazení, hmotnostní a 
jiné měrné údaje atd., jsou pak uvedeny pouze podpůrně, nebyly-li 

dodavatelem výslovně označeny za závazné. Dodavatel si vyhrazuje 
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právo na technická vylepšení či na možnost jiných technických nebo 
konstrukčních změn. Rozhodující pro výpočet jsou hodnoty 

poskytnuté nebo zprostředkované dodavatelem.  

 
Není-li dodavatel povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém 

místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci, 

stanoví-li smlouva odeslání zboží nebo je-li tomu tak na žádost 
odběratele. Při odeslání zboží je dodavatel povinen dodávané zboží 

zjevně označit jako zásilku pro odběratele. V ostatních případech je 

zboží dodáno tím, že je odběrateli umožněno se zbožím nakládat v 
místě plnění. 

 

Jestliže je odběratel v prodlení s plněním z jakéhokoliv závazku vůči 
dodavateli, prodlužuje se lhůta k dodání zboží do doby úplného 

splnění závazku. 
 

Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku 

převzetí zboží, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu 
dodavatel umožní nakládat se zbožím, a odběratel se dostane do 

prodlení s plněním svého závazku převzít zboží. 

 
Je-li zboží na základě smlouvy nebo žádosti odběratele odesíláno, 

přechází spolu s vydáním zboží osobě odběratelem pověřené k 

přepravě nebo prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení, 
nebezpečí škody na zboží na odběratele. 

 

Jestliže je odběratel v prodlení s převzetím zboží a dodavatel má 
zboží u sebe nebo s ním může jinak nakládat, učiní dodavatel 

opatření přiměřená okolnostem k uchování zboží. Dodavatel je v 

takovém případě oprávněn na náklady a nebezpečí odběratele zboží 
buď uskladnit sám nebo jej uskladnit ve skladu dopravce či u třetí 

osoby. Dodavatel je oprávněn požadovat od odběratele úhradu 

nákladů vzniklých uskladněním, a to minimálně ve výši 10 % 
z fakturované ceny daného zboží za každý započatý měsíc a po 

uplynutí náhradní lhůty oznámené odběrateli s předmětem dodávky 

jinak naložit (např. jej prodat) popř. odběrateli zboží dodat s 
prodlouženou dodací lhůtou. Bude-li odběratel v prodlení s 

převzetím zboží, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Právo 

na náhradu škody tím není dotčeno.  

 

Dodavatel si vyhrazuje právo realizovat dílčí dodávky v rámci 

celkové objednávky a tyto pak účtovat zvlášť. Dodavatel si 
vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s odběratelem, pokud bude 

výrobce ze zákona nebo na základě svých obchodních podmínek 

vůči dodavateli zproštěn povinnosti dodat zboží. Odběratel bude o 
této situaci neprodleně informován. 

 

Bude-li dodavatel v prodlení s dodáním zboží, poskytne odběratel 
dodavateli přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění, v délce nejméně 6 

týdnů. Dodatečná lhůta začíná běžet okamžikem doručení oznámení 

dodavateli. Může přitom vyjádřit svůj úmysl v případě nedodání 
zboží ani po uplynutí této dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit. 

Teprve po marném uplynutí takové lhůty spojené s výslovným 

prohlášením o úmyslu odstoupit od smlouvy je odběratel od 
smlouvy oprávněn odstoupit. 

 

Pokud tak bude odběratel výslovně požadovat,  nechá dodavatel 

zásilku pro účely přepravy pojistit. Veškeré náklady spojené 

s pojištěním zásilky nese odběratel. 

 
Odběratel má povinnost neprodleně po převzetí zboží vystavit 

dodavateli potvrzení o jeho převzetí. Má se za to, že podpisem 

faktury dodavatele odběratel potvrzuje, že zboží uvedené ve faktuře 
mu bylo dodavatelem řádně dodáno. Dále se má za to, že 

odběratelem je ten, kdo zboží od dodavatele převzal, nevyplývá-li 
z příslušné smlouvy něco jiného. 

 

 

Vady zboží 

 

Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy 
přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele. Odběratel je 

povinen prohlédnout si zboží neprodleně poté, co na něj přejde 

nebezpečí škody na zboží. V případě odeslání zboží je prohlídku 
povinen učinit 1. dopravce nebo osoba pověřená odběratelem k 

přepravě. Vady musí být neprodleně, nejpozději však do jednoho 

týdne od prohlídky, písemně reklamovány u dodavatele. Případná 
neúplnost dodávky musí být písemně reklamována bezprostředně při 

jejím přijetí.  

 
Je-li zboží vadné a bylo-li včas reklamováno, je dodavatel oprávněn 

rozhodnout o odstranění vad zboží podle svého uvážení, a to buď 

odstraněním vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné, nebo 
dodáním náhradního zboží za zboží vadné, případně slevou z kupní 

ceny.  

 
Pro promlčení nároků z vad zboží platí příslušná zákonná 

ustanovení. Jiné nároky z vad zboží jsou vyloučeny, pokud není 
ujednáno něco jiného. Nároky na náhradu škody vyplývající z vad 

zboží jsou omezeny hodnotou dodaného zboží, ledaže by škoda byla 

způsobena dodavatelem úmyslně či jeho hrubou nedbalostí. 
Dodavatel nenese odpovědnost za vady, které vznikly následkem 

zásahu odběratele do zboží. Toto platí i v případě, pokud nebude 

dodané zboží odborně uvedeno do provozu zaměstnanci dodavatele 
či osobami pověřenými dodavatelem. 

 

Za cizí výrobky dodané dodavatelem ručí dodavatel v zásadě pouze 
v takovém rozsahu, v jakém dodavatelé dodavatele převzali ručení 

za své výrobky vůči dodavateli a své závazky z ručení vůči 

dodavateli splnili. Ručení se nevztahuje na díly, které podléhají 
běžnému opotřebení. Ručení zaniká, jestliže nebyly dodrženy dodací 

podmínky, předpisy pro instalaci nebo provozní předpisy a 

doporučení dodavatele, jestliže nebyly použity dodavatelem 
stanovené a dodané chemikálie a náplně, na dodaném zařízení 

(zboží) byly bez souhlasu dodavatele provedeny změny, nebo 

odběratel neplní své platební závazky. Poskytnutá záruka se 
vztahuje pouze na původního odběratele a trvá 6 měsíců od data 

dodání, při používání zboží v nepřetržitém denním a nočním 

provozu po dobu 3 měsíců. 
 

Ujištění, že je předmět dodávky vhodný pro účely zamýšlené 

odběratelem, jsou platná pouze v případě výslovného písemného 

potvrzení dodavatele. Technické poradenství probíhá podle 

nejlepšího vědomí a schopností dodavatele a na základě jeho 

zkušeností a poznatků. Jakákoliv odpovědnost dodavatele ve výše 
uvedené souvislosti je vyloučena.. 

 

 

Výhrada vlastnického práva 

 

Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku 
úplného zaplacení kupní ceny, resp. zaplacení veškerých pohledávek 

dodavatele z daného závazkového vztahu. Na žádost dodavatele je 

odběratel povinen dodané a po splatnosti závazku neuhrazené zboží 
vrátit dodavateli, resp. zajistit, aby si dodavatel zboží mohl převzít. 

Ten je následně oprávněn zboží prodat a výnos z prodeje po 

odečtení nákladů na prodej zboží započíst na pohledávku vůči 
odběrateli. 

 

Dojde-li ke spojení dodaného zboží s jinými předměty, postoupí 

odběratel dodavateli vlastnická nebo spoluvlastnická práva 

ke zkombinovanému zboží nebo novému předmětu v poměru 

hodnoty dodaného zboží a uchová toto zboží s péčí řádného 
hospodáře. 

 

Odběratel je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dále prodávat v 
běžném obchodním styku (nesmí jej však zastavit nebo převést 

vlastnictví za účelem zajištění), a to za podmínky, bude-li zajištěn 
převod pohledávky na kupní cenu z dalšího prodeje na dodavatele.  

 

Odběratel je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dále prodávat v 
běžném obchodním styku (nesmí jej však zastavit nebo převést 

vlastnictví za účelem zajištění), a to za podmínky, bude-li zajištěn 

převod pohledávky na kupní cenu z dalšího prodeje na dodavatele.  
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Zmocnění odběratele k dalšímu prodeji zboží v běžném obchodním 
styku zaniká, bude-li odběratel v prodlení s plněním svých závazků, 

bude-li na majetek odběratele prohlášen konkurs nebo ten bude 

zamítnut pro nedostatek majetku nebo bude-li proti odběrateli 
nařízen výkon rozhodnutí.  

 

 
 

Balení 

 
Dodavatel je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu 

způsobem, který je pro takové zboží obvyklý v obchodím styku. 

Náklady na balení (zásilkových jednotek) jsou zahrnuty v ceně za 
zboží. Smluvně může být stanoven jiný způsob balení nebo přípravy 

zboží pro přepravu. V takovémto případě budou zvláštní požadavky 
odběratele na způsob balení nebo přípravu k přepravě účtovány 

zvlášť. 

 
K vrácení obalů dojde, jen pokud se dodavatel s odběratelem 

dohodnou, a to bez poplatků za jejich přepravu. 

 
 

Překážky dodávek 

 
Pokud by došlo v důsledku vyšší moci nebo z důvodů nedostatku 

surovin či jiného pro provoz nezbytného materiálu, stávky nebo 

výluky, nedostatku vozidel, energie, z důvodů požáru, mobilizace a 
války, uzavření železnic, přístavů nebo z jiných závažných důvodů 

k přerušení nebo narušení dodávek u výrobce nebo u dodavatele, 

vyhrazuje si dodavatel právo k přiměřenému prodloužení 
příslušných dodacích lhůt nebo k částečnému či úplnému zrušení 

dodávky. Dodavatel je oprávněn v takovém případě též odstoupit od 

smlouvy. Odběrateli vzniká nárok na náhradu škody jen v případě, 
že by tyto překážky způsobil dodavatel nebo výrobce úmyslně nebo 

hrubou nedbalostí.  

 
 

Podmínky pro vrácení zboží 

 

Bylo-li na základě zvláštního ujednání s dodavatelem přiznáno 

odběrateli právo na vrácení zboží a odběratel tohoto práva využije, 

má dodavatel nárok na odměnu ve výši odpovídající 15% původní 
hodnoty vráceného zboží. 

 

Vrácené zboží je odběratel povinen zaslat do místa plnění. Riziko 
nebezpečí škody na zboží nese až do úplného dodání zboží 

dodavateli odběratel. Zboží musí být v originálním balení a v 

nepoškozeném stavu. Pro vystavení dobropisu je nutné doložit kopii 
faktury nebo dodacího listu.  

 

 

Odstoupení 
 

Odstoupení od kupní smlouvy za podmínek sjednaných konkrétní 
kupní smlouvou nebo v souladu s těmito obchodními podmínkami 

nabývá účinnosti doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

 

Zjistí-li dodavatel po uzavření kupní smlouvy, že se odběratel 

nachází v nevýhodné finanční situaci, může dodavatel po odběrateli 
požadovat poskytnutí přiměřeného zajištění svého plnění. Nebude-li 

mu toto zajištění poskytnuto během přiměřené lhůty, může 

dodavatel nákladů od smlouvy odstoupit. Nárok na náhradu škody 
(nákladů dodavatele) tím není dotčen.  

 
Dodavatel je dále oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit v tom 

případě, je-li odběratel déle než 3 měsíce v prodlení s platbou kupní 

ceny. 
 

Ochrana osobních údajů 

 
Odběratel, který je fyzická osoba, bere na vědomí a souhlasí s tím, 

že údaje ze smluvních vztahů (zejména jméno a příjmení, adresa 

bydliště, doručovací a fakturační adresa, identifikační číslo, daňové 
identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo) budou 

zpracovávány, uchovány a shromažďovány u dodavatele pro účely 

realizace práv a povinností ze vztahu mezi objednatelem a 
dodavatelem (vystavování faktur, dodávku zboží) a pro 

marketingové účely, a to po dobu neurčitou, až do písemného 

vyjádření nesouhlasu odběratele s tímto zpracováním. Zpracováním 
údajů může dodavatel pověřit třetí osobu. Osobní údaje odběratele 

může dodavatel předat osobám podílejícím se na dopravě zboží 

odběrateli, a to v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení 
zboží. Odběratel s výše uvedeným souhlasí a potvrzuje, že byl 

poučen o všech svých právech vyplývajících ze zákona 

č. 101/2000 Sb., především o možnosti odvolání souhlasu v sídle 
dodavatele. 

 
 

Právní vztahy, místo plnění a soudní příslušnost 

 
Smluvní vztahy podléhají výhradně právu České republiky, s 

vyloučením mezinárodních dohod o koupi zboží s výjimkou článku 

57 Vídeňské úmluvy o koupi zboží. 
 

Místem plnění je sídlo dodavatele zapsané v příslušném obchodním 

rejstříku. 
 

V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., Občanského soudního 

řádu, se sjednává, že místně příslušným soudem pro veškerá soudní 
řízení v souvislosti s dodávkami dodavatele odběrateli je soud dle 

sídla dodavatele, pokud zákon nestanoví výlučnou příslušnost. Vůči 

zahraničním odběratelům může dodavatel uplatnit nároky i u 
příslušného soudu v zahraničí.  

 

 

 

Změna obchodních podmínek 

 
Dodavatel si vyhrazuje právo v budoucnu měnit či doplňovat 

v neomezeném rozsahu. Dodavatel je povinen písemně oznámit 

změnu obchodních podmínek odběrateli minimálně 30 kalendářních 

dnů před dnem účinnosti změn. Pokud odběratel přede dnem 

účinnosti změn obchodních podmínek smlouvu s dodavatelem 

nevypoví, platí mezi dodavatelem a odběratelem nové obchodní 
podmínky od dne účinnosti změn. Pokud odběratel přede dnem 

účinnosti změn obchodních podmínek smlouvu s dodavatelem 

vypoví, použijí se do uplynutí výpovědní lhůty původní obchodní 
podmínky. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počne běžet dnem 

následujícím po doručení výpovědi odběratele dodavateli.  

 
  

Salvátorská klauzule 

 
Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek 

neúčinnými nebo neproveditelnými nebo pokud tyto obchodní 

podmínky obsahují mezery, nebude tím dotčena účinnost ostatních 
ustanovení. Namísto neúčinného nebo neproveditelného ustanovení 

bude platit takové účinné ustanovení, které co možná nejvíce 

odpovídá smyslu a účelu neúčinného ustanovení. V případě mezer 

platí za sjednané takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by dle 

smyslu a účelu těchto obchodních podmínek bylo bývalo sjednáno, 

kdyby se na tuto možnost bylo předem pomyslelo. 

 

 


