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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
UVEX Safety CZ, k.s. 
 
Platnost: 10. 9. 2021 – 31. 7. 2022 
 
 
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo i „tyto podmínky“) společnosti UVEX 
Safety CZ, k.s., IČ 62026453, se sídlem Na Jamách 394, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen 
„UVEX Safety“ nebo i „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti 
nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi UVEX Safety a Kupujícím. 
 
Není-li ujednáno nebo nevyplývá-li ze Smlouvy jinak, pak dále uvedené pojmy použité v textu VOP 
a/nebo Smlouvy mají následující význam: 
 

• „Smlouvou se rozumí smlouva kupní uzavřená dle občanského zákoníku. 
• „Smluvními stranami“ nebo „Stranami“ se rozumí společnost UVEX Safety a Kupující. 
• „Kupujícím“ se rozumí spotřebitel nebo podnikatel jednající v rámci své podnikatelské 

činnosti. 
• „Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 

činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 
účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy 
související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu 
svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

• „Spotřebitelem“ se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo 
s ním jinak jedná. 

• „Zbožím“ se rozumí jakákoliv hmotná či nehmotná věc, kterou má UVEX Safety na základě 
Smlouvy poskytnout Kupujícímu. 

 
Tyto VOP tvoří nedílnou součást všech Smluv uzavíraných mezi UVEX Safety a Kupujícím. 
Uzavřením Smlouvy Kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že bere na vědomí, že tyto VOP 
jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a UVEX Safety.  
Tyto podmínky jsou také k dispozici na internetovém portálu UVEX Safety: uvex-safety.cz 
 
 
 
 

https://www.uvex-safety.cz/cs
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1. Objednávky: 
 
Objednat Zboží mohou Kupující, a to: 
 

a) elektronicky na adrese: info@uvex.cz 
b) faxem na čísle:   +420 494 533 395 
c) poštou na adrese:  UVEX Safety CZ, k.s. 

Na Jamách 394 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
IČ: 62026453 
DIČ:  CZ62026453 

 
K rychlému vyřízení objednávky je možné tuto provést telefonicky na čísle: +420 494 531 331 s tím, 
že musí být následovně zaslána písemně, viz bod a-c. 
 
S první objednávkou je Kupující povinen uvést úplnou fakturační a dodací adresu, OSVČ a právnické 
osoby zašlou „Živnostenský list“ nebo „Výpis z obchodního rejstříku“ a plátci DPH „Registraci 
k DPH“. 
 
Odesláním objednávky Kupující potvrzuje její závaznost a vyjadřuje souhlas s těmito obchodními 
podmínkami vč. všech příloh. Prodávající doručenou objednávku Kupujícího potvrdí. 
 
Prodávající si vyhrazuje právo jakoukoliv objednávku odmítnout, a to v případě, že má pochybnosti 
o Kupujícím zejména z důvodu dřívějšího nedodržení platebních podmínek, nevyzvednutí zakázek 
apod. O odmítnutí objednávky nebo její části bude Kupující vhodnou formou informován. 
 
Právo stornovat objednávku nebo její část má i Kupující, a to až do doby předání Zboží dopravci 
Zboží. 
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem předání Zboží dopravci. 
 
 
2. Dodací podmínky – doprava: 
 
Prodávající předá Zboží dopravci řádně a včas. Kupující volí způsob dopravy. Zboží se považuje za 
dodané včas, je-li předáno dopravci. 
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Zboží je možné: 
a) vyzvednout osobně 
b) poslat zásilkovou službou PPL (pokud není dojednáno jinak);  

cena dopravného za 1 balík (do 31,5 kg, max. rozměr dxšxv: 120x60x60 cm) = 83,- Kč bez 
DPH, 
dobírka za 1 balík = 19,- Kč bez DPH. 

 
Výše uvedené ceny jsou platné pro dodávky v rámci ČR. 
Balné se neplatí, dopravné hradí Kupující, pokud není pro každý jednotlivý případ ujednáno jinak. 
Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem předání prvnímu dopravci. 
 
 
3. Jednotky balení: 
 
Zboží je možno objednávat pouze na celé jednotky balení daného produktu (to se týká i jeho modelu 
a velikosti). Toto je uvedeno v aktuálně platném produktovém katalogu a ceníku. 
Výjimku tvoří: 
 produktová skupina: min. jednotka balení: 
 ochranné přilby uvex 5 ks 
 ochranné rukavice uvex 10 pá 
 
 
4. Ochrana osobních údajů: 
 
Prodávající se zavazuje, že získané osobní údaje uvedené v adresáři budou použity pouze pro účely 
uzavření Smlouvy, pro účely uskutečnění právního vztahu a splnění z něj vyplývajících práv a 
povinností. Při zpracování osobních údajů bude Prodávající nakládat s osobními údaji dle Nařízení 
(EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod 
zkratkou GDPR. 
Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách: uvex-safety.cz 
 
 
5. Platební podmínky: 
 
Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů netto, s výjimkou Kupujících, kteří: 

a) odebírají Zboží nově. V tomto případě platí první 3 platby dobírkou nebo na zálohovou 
fakturu; 
 
 

https://www.uvex-safety.cz/cs


 
 
 
 
 
  

   

UVEX Safety CZ, k.s. 
Na Jamách 394, CZ-51601 Rychnov nad Kněžnou 
T  +420 494 531 331 
F  +420 494 533 395 
E  info@uvex.cz 
I   uvex-safety.cz 

Sídlo společnosti:  
Rychnov nad Kněžnou, OR Krajský soud v Hradci 
Králové, oddíl A, vložka 12955 
 
IČ: 62026453 
DIČ: CZ62026453 

Jednatel společnosti: 
Otto Bergmann 

   

 
 

Stránka 4 z 7 
 

b) vykazují dluh za předcházející odběry Zboží. Tito dostanou Zboží pouze na dobírku nebo na 
zálohovou fakturu, a zároveň provedou úhradu dlužné částky; 

c) není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak. 
 
V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře bude Podnikateli naúčtována smluvní 
pokuta ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 
 
Při úhradě do 10 kalendářních dnů si může Kupující uplatnit skonto ve výši 2 % z ceny s DPH a bez 
dopravného. 
 
 
6. Záruka, vrácení a výměna Zboží: 
6.1 Úprava platná pro Spotřebitele 
 
Spotřebitel má v případě uzavření Smlouvy distančním způsobem právo odstoupit od smlouvy bez 
udání důvodu v souladu s občanských zákoníkem, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží 
Spotřebitelem či jim určeným dopravcem. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce 
Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné 
vrátit (§ 1837 písm. g občanského zákoníku). 
 
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel jednoznačně o svém 
odstoupení od Smlouvy UVEX Safety informovat: 

a) elektronicky na adrese: info@uvex.cz 
b) faxem na čísle: +420 494 533 395 
c) poštou na adrese: UVEX Safety CZ, k.s. 

 Na Jamách 394 
 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 
Zboží nesmí být nijak poškozené, nést znaky používání nebo být jinak znehodnocené. Musí být 
v původních neporušených a nepolepených obalech s příslušenstvím a musí k němu být přiložen 
prodejní doklad. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty. Zboží v důsledku nakládání s tímto 
Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně 
jeho funkčnosti. 
 
Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením Zboží. Prodávající vrátí v souladu s § 1832 
občanského zákoníku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, 
všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Spotřebitele přijal. 
 
 

mailto:info@uvex.cz
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Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady Zboží ve smyslu ustanovení § 2165 občanského 
zákoníku v době 24 měsíců od převzetí, lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí Zboží Spotřebitelem. 
Tuto však nelze využít v souvislosti s opotřebením Zboží, které je způsobené jeho obvyklým 
užíváním. 
 
 
6.2 Úprava pro Podnikatele 
 
U Zboží určeného k dalšímu prodeji je vrácení možné po dohodě s Prodávajícím. Zboží nesmí být 
nijak poškozené, nést znaky používání nebo být jinak znehodnocené. Musí být v původních 
neporušených a nepolepených obalech s příslušenstvím a musí k němu být přiložen prodejní doklad. 
V tomto případě však Podnikatel uhradí tzv. manipulační poplatek ve výši 10 % z nákupní ceny Zboží 
(ten slouží k úhradě nákladů spojených s dovozem či vrácením Zboží). Obdobně lze provést 
v odůvodněných případech po dohodě s Prodávajícím i výměnu Zboží. 
 
Prodávající poskytuje Podnikateli záruku za jakost Zboží v délce 1 roku ve smyslu § 2113 
občanského zákoníku. Záruční doba běží od odevzdání Zboží Podnikateli, bylo-li Zboží odesláno, 
běží od dojití Zboží do místa určení. 
 
 
7. Zápůjčky Zboží: 
 
V mimořádných případech mohou být Kupujícímu před uzavřením Smlouvy zapůjčeny vzorky Zboží 
na dobu max. 14 dnů. Po této době budou v případě nevrácení prodány Kupujícímu dle aktuálního 
ceníku a Kupujícímu bude vystavena faktura. V případě vrácení poškozených či jinak 
znehodnocených vzorků Zboží nebo při vrácení Zboží bez původního obalu, se Kupující zavazuje 
uhradit Prodávajícímu plnou cenu takových vzorků dle aktuálního ceníku. 
 
 
8. Ceny Zboží – slevy: 
 
Jsou uvedeny v „ceníku“ platném pro dané období, vždy bez DPH a ceny dopravy. 
Prodávající je připraven uzavřít s obchodními partnery „dohodu o cílovém ročním bonusu“ a slevu 
udělit na základě splnění určitých objemů ročních dohodnutých odběrů. 
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9. EKO-KOM: 
 
Firma UVEX Safety CZ, k. s. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM 
a. s. a je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK – 
F00034451. Registrace je zveřejněna na webových stránkách: uvex-safety.cz 
 
 
10. Vyšší moc 
 
Vyskytne-li se neodvratitelná událost, jíž nelze zabránit ani při vynaložení veškerého možného úsilí 
(vyšší moc), se o dobu, po kterou trvá vyšší moc, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených 
smluvním stranám. Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně informovat o výskytu vyšší moci. Za 
vyšší moc se především považují takové události jako jsou zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, 
válka, epidemie a stávka. Za vyšší moc se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů 
Prodávajícího, pokud nejsou zapříčiněné vyšší mocí. 
 
Dojde-li k nemožnosti plnění ze strany Prodávajícího z důvodu vyšší moci. je Kupující oprávněn 
odstoupit od Smlouvy. 
 
 
11. Prohlášení o shodě a bezpečnostní listy: 
 
„Prohlášení o shodě“ vydáme na základě žádosti a v souladu se zákonem na veškeré Zboží, kde 
tato povinnost existuje. Toto zašleme na vyžádání ihned, nejpozději pak do 14 dnů. 
Bezpečností listy předepsané k osobním ochranným pracovním prostředkům (OOPP) uvex a 
pracovní kosmetice PHYSIODERM jsou k dispozici na: uvex-safety.cz nebo na vyžádání na níže 
uvedeném kontaktu. 
 
 
12. Reklamace 
 
Reklamace se řídí zvláštním Reklamačním řádem, který tvoří samostatnou přílohu těchto 
obchodních podmínek a je jejich nedílnou součástí. 
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13. Ostatní ujednání 
 
Obě smluvní strany prohlašují, že se ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský 
zákoník) žádná z nich nepovažuje za slabší stranu podle tohoto ustanovení. 
Pro právní vztahy vyplývající z těchto VOP a uzavíraných Smluv se sjednává výlučně právo České 
republiky, a to s vyloučením použití Vídeňské úmluvy OSN a smlouvách o mezinárodní koupi zboží 
a dalších použitelných mezinárodních úmluv). 
 
Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku souhlasí, že Prodávající může 
obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. V takovém případě Prodávající o změně písemně 
informuje Kupujícího a zveřejní je na internetovém portálu uvex-safety.cz.  Kupující může dané 
změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět. 
 
Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, který upravuje 
důsledky změny okolnosti, resp. na sebe smluvní strany berou nebezpečí změny okolností v souladu 
s odst. 2 zmíněného ustanovení. 
 
Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 1950 občanského zákoníku, které udává, že při 
opakovaných plněních z téhož právního důvodu se má za to, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění 
splatné později, splnil také to, co bylo splatnost dříve. 
 
Případné odstoupení od Smlouvy se nedotýká případných nároků UVEX Safety na náhradu škody, 
nároku na smluvní pokutu, ani ustanovení Smlouvy a těchto VOP, z jejichž povahy vyplývá že mají 
trvat i po ukončení Smlouvy. 
 
Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Případná smluvní pokuta 
nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé na základě daného porušení povinnosti. 
 

 
 

Počet příloh: 1 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat za statutární orgán komplementáře:  Otto Bergmann 
 

 
Aktualizováno: 10. 09. 2021 
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