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* Jednotka
Cena za litr bez 

DPH
Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

Lazurovací krém 3v1 *
(Holzschutz-Creme)

5 l 315,87 1 579,34 331,66 1 911,00

Lazurovací krém bezbarvý *
(Holzschutz-Creme)

5 l 295,21 1 476,05 309,97 1 786,00

HK lazura 3v1 *
standartní odstíny

(HK - Lasur)

5 l 295,87 1 479,34 310,66 1 790,00

10 l 291,98 2 919,80 613,16 3 533,00

*pouze na objednávku

HK lazura 3v1 Grey protect *
standartní odstíny

(HK- Lasur Grey protect)

HK lazura 3v1 Grey protect *
(Sondertöne - ostatní nestandardní odstíny)  

a 2,5 l 381,82 954,55 200,45 1 155,00

HK lazura 3v1
(Sondertöne - ostatní nestandardní odstíny)  

UV+ lazura
(Dauerschutz-Lasur UV/Langzeit-Lasur UV)

5 l 323,47 1 617,35 339,64 1 957,00

20 l 289,26 5 785,20 1 214,89 7 000,00

Odpuzuje prach, reguluje vlhkost, poskytuje 

ochranu proti UV záření.

358,68 896,70 188,31 1 085,00

70,81 408,00

364,30 1 821,49 382,51 2 204,00

999,00

271,61 5 432,20 1 140,76 6 573,00

Lazurovací laky a napouštědla na rozpouštědlové bázi

67,16 387,00

182,23 1 050,00

312,23 1 561,16 327,84 1 889,00

0,75 l

2,5 l

5 l

Chrání před zmodráním, řasami, vlhkostí a UV 

zářením.

vzorky - viz. ceník doplňkového sortimentu

0,75 l

2,5 l

319,83

0,75 l

5 l

337,19

0,75 l

2,5 l

0,75 l

2,5 l

0,75 l

319,01 66,99 386,00

364,63 911,57 191,435 1 103,00

20 l

337,19 70,81 408,00

347,11 867,77

100 ml

329,75 69,25 399,00

2,5 l 330,25 825,62 173,38

291,74 61,27 353,00

326,61 816,53 171,47 988,005

6

7

7

10

Název zboží

Chrání před zmodráním, řasami, vlhkostí a UV 

zářením.

Podhledy, podbití, okenice, ploty, pergoly, 

dřevěné obklady fasád apod.

Okna, dveře, podhledy, pergoly.

Šedé odstíny v tónech imitující staré dřevo.

* stříbřitě šedá, grafitově šedá, platinově 

šedá, antracitově šedá, vodově šedá

Podhledy, podbití, okenice, ploty, pergoly, 

dřevěné obklady fasád apod.

Chrání před zmodráním, řasami, vlhkostí a UV 

zářením.

Poskytuje ochranu proti UV záření i v 

bezbarvém provedení.
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* Jednotka
Cena za kg bez 

DPH
Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

Adolit BAQ + *
bezbarvý

5 kg 238,02 1 190,10 249,92 1 440,00

Pro dřevo ředitelný 1:9
40 kg 221,80 8 872,00 1 863,12 10 735,00

Adolit BAQ + *
zelený, hnědý

5 kg 248,76 1 243,80 261,20 1 505,00

Pro dřevo ředitelný 1:9
40 kg 235,85 9 434,00 1 981,14 11 415,00

* Jednotka
Cena za litr bez 

DPH
Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

Anti-Insekt Plus *

5 l 265,29 1 326,45 278,55 1 605,00

10 l 254,21 2 542,10 533,84 3 076,00

40 l 243,39 9 735,56 2 044,47 11 780,00

Účinný prostředek na likvidaci dřevokazného 

hmyzu (tesařík, červotoč) a prevence vůči 

zamodrání, hnilobě, plísni a řasám.

Vhodný na nábytek, podlahy, trámy a další 

dřevěné konstrukce.

Prevence proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným 

houbám a plísni

1 kg 280,99 59,01 340,00

1 kg 270,25 56,75 327,00

Likvidace a prevence dřevokazného hmyzu

0,5 l 200,00 42,00 242,00

42

42

41

Název zboží

Název zboží

Moderní koncentrovaný vodou nevymývatelný 

impregnační prostředek.

Moderní koncentrovaný vodou nevymývatelný 

impregnační prostředek.

Ceník 2023 3 www.remmers.cz



* Jednotka
Cena za litr 

bez DPH
Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

Allzweck-Lasur 

2,5 l 302,15 755,38 158,63 914,00

5 l 257,19 1 285,95 270,05 1 556,00

20 l 220,45 4 409,00 925,89 5 335,00

Olejová lazura [eco]
(Öl-Dauerschutz-Lasur [eco])

2,5 l 359,67 899,18 188,83 1 088,00

CAR 2

Na ploty, kůly, stodoly 

(Hirnholzschutz)

* Jednotka
Cena za litr 

bez DPH
Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

Podlahový lak PREMIUM 
(Treppen & Parkettlack)  

2,5 l 333,88 834,70 175,29 1 010,00

5 l 325,52 1 627,60 341,80 1 969,00

Vosková lazura 
(Wohnraum-Lasur)

2,5 l 350,41 876,03 183,97 1 060,00

10 l 328,93 3 289,30 690,75 3 980,00

2,5 l 386,78 966,95 203,06 1 170,00

10 l 370,00 3 700,00 777,00 4 477,00

Vosková emulze na dřevo.

Středněvrstvá olejová lazura 

0,75 l 107,60 620,00

0,75 l 285,12 59,88 345,00

0,75 l 329,75

10 l balení pouze v bílém a bezbarvém 

provedení

Profesionální středněvrstvá lazura pro venkovní 

i vnitřní nátěry dřevěných domků, obložení, 

podhledů, dětských hřišť, hraček atd.

69,25 399,00

9

24

40

30

29

Ochrana dřeva v interiéru - oleje, laky, vosky

0,75 l 314,05 65,95 380,00

0,75 l 318,18 66,82 385,00

13

Likvidace a prevence dřevokazného hmyzu

5 l 132,23 661,15 138,84 800,00

512,40

Název zboží

Název zboží

Hedvábně lesklý, hedvábně matný

Míchané nestandartní odstíny

Ochranný nátěr příčných řezů 

(extra)
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* Jednotka
Cena za litr 

bez DPH
Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

0,75 l 429,75 90,25 520,00

Standardní odstíny 2,5 l 482,64 1 206,60 253,39 1 460,00

20 l 409,09 8 181,80 1 718,18 9 900,00

0,75 l 480,99 101,01 582,00

2,5 l 540,50 1 351,25 283,76 1 635,00

Tvrdý voskový olej [eco]
(Hartwachs-Öl [eco])

0,75 l 500,83 105,17 606,00

2,5 l 567,60 1 419,00 297,99 1 717,00

Olej na pracovní desky [eco] 
(Arbeitsplatten-Öl [eco])

Univerzální opravný set

(Wischpflege für geölte 

Böden [eco])

1 l 558,70 117,33 676,00

(Wischpflege für lackierte 

Böden)

20 l 372,40 7 448,00 1 564,08 9 012,00

Diamantově tvrdý pečetící olejovosk.

Ochranná a čistící emulze na voskované 

podlahy.

Tvrdý voskový olej PREMIUM 
(Hartwachs- Öl)  

Tvrdý tekutý voskový olej na podlahy a nábytek.

Přípravek na údržbu kuchyňských dřevěných 

pracovních desek podlahy a nábytek.

0,375 l 267,77 56,23 324,00

Ochrana dřeva v interiéru - oleje, laky, vosky

0,375 l 219,01 45,99 265,00

34
Tvrdý tekutý voskový olej na podlahy a nábytek.

Míchané nestandardní odstíny

32

1 l 413,22 86,78 500,00

362,00

1 set 1 500,00 315,00 1 815,00

0,375 l 299,17 62,83

0,75 l 407,44 85,56 493,00

5 l 430,60 2 153,00 452,13 2 605,00

HWS 112-Hartwachs-Siegel 
bezbarvý

35

31

36

Název zboží

Set 11 vosků a příslušenství na opravu nejen 

dřevěných podlah.

Emulze na údržbu olejovaných 

povrchů [eco] 
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* Jednotka
Cena za litr 

bez DPH
Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

TOP terasový olej

(Pflege-Öl)

Standardní odstíny:
2,5 l 289,42 723,55 151,95 876,00

5 l 276,03 1 380,17 289,83 1 670,00

0,75 l 319,01 66,99 386,00

5 l 304,13 1 520,65 319,34 1 840,00

0,75 l 349,59 73,41 423,00

5 l 334,88 1 674,40 351,62 2 026,00

2,5 l 231,40 578,50 121,49 700,00

* Jednotka
Cena za litr 

bez DPH
Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

(Gartenholz-Öle [eco])

2,5 l 371,90 929,75 195,25 1 125,00

douglaska, modřín, 

bangkirai, teak, bezbarvý 5 l 338,84 1 694,20 355,78 2 050,00

(Patina Öl [eco])

2,5 l 393,39 983,48 206,53 1 190,00

stříbřitě šedá, platinově šedá, 

grafitově šedá 5 l 358,68 1 793,40 376,61 2 170,00

Rozpouštědlový napouštěcí olej na WPC, 

resystu a bambus.

Terasový olej [eco] 

Revoluční technologie olejů pro zahradní 

nábytek a terasy.

Revoluční technologie olejů pro zahradní 

nábytek a terasy.

Patinovací olej [eco]

Název zboží

Udržovací olej na WPC 

Ochrana dřeva v exteriéru - oleje na vodní bázi

douglaska, modřín, bangkirai, teak, bezbarvý

Intenzivní odstíny (intensiv), použitelné pro 

přímou aplikaci na zšedlé dřevo: 

antracitově šedá intenziv, bangkirai intenziv

2,5 l 314,05 785,13 164,88 950,00

Ochrana dřeva v exteriéru - oleje na bázi rozpouštědel

0,75 l 289,26 60,74 350,00

ořech, palisandr, vodově šedá, rezavě hnědá a další 

míchané na objednávku

Nestandardní odstíny (Sondertöne):

2,5 l 346,45 866,13 181,89 1 048,00

0,75 l 227,27 47,73 275,00

0,75 l 329,75 69,25 399,00

0,75 l 347,11 72,89 420,00

27

21

21

21

25

26

Název zboží
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* Jednotka
Cena za litr 

bez DPH
Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

Venti-lak 3v1 

2,5 l 437,69 1 094,23 229,79 1 324,00

5 l 396,53 1 982,65 416,36 2 399,00

(Isoliergrund)

2,5 l 385,12 962,80 202,19 1 165,00

5 l 363,64 1 818,20 381,82 2 200,00

2,5 l 290,91 727,28 152,73 880,00

5 l 280,99 1 404,95 295,04 1 700,00

10 l 258,68 2 586,80 543,23 3 130,00

20 l 241,74 4 834,80 1 015,31 5 850,00
Balení 20 litrů pouze odstín bílá (weiss).

(Venti-Lack 3in1, Venti-Decklack)

Bezzákladový, mikroporezní krycí lak, 

hedvábně lesklý.

Speciální izolační základ 

Vodou ředitelný izolační nátěr zabraňující 

pronikání tříslovin do vrchních nátěrů.

Název zboží

73,59 424,00

15

Speciální nestandardní odstíny 0,75 / 2,5 / 5,0 Ltr  -  příplatek 60%

18

0,75 l 287,60 60,40 348,00

Speciální nestandardní odstíny 0,75 / 2,5 / 5,0 Ltr  -  příplatek 20 %

16

DF- krycí barva 
(Deckfarbe)

Balení 5 a 10 litrů není dostupné u všech 

odstínů.

Krycí, elastický nátěr na veškeré dřevo v 

interiéru i exteriéru.

Ochrana dřeva v exteriéru - oleje na bázi rozpouštědel

0,75 l 380,17 79,84 460,00

0,75 l 350,41
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* Jednotka
Cena za litr 

bez DPH
Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

(Renovier-Grund)

2,5 l 312,07 780,18 163,84 944,00

(Holz-Entgrauer)

(Holz-Tiefenreiniger)

5 l 212,23 1 061,15 222,84 1 284,00

*

* barevné rozlišení dle maloobchodního katalogu na rok 2023 s číslem stránky

www.remmers.cz

Uzavřením Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy Kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s všeobecnými obchodními 

podmínkami a že s nimi souhlasí. Aktuálně platné všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách: 

Odstraňovač šedi dřeva 

Vodou ředitelný renovační základ pro 

rekonstrukci zašedlého dřeva.

Renovační základ 

Udržovací set na okna/dveře 
(Pflege- Set für Fenster/Türen)

Čistící prostředek a balzám pro ochranu 

venkovních částí oken a dveří.

Verdünnung + Pinselreiniger 

/V101/
Ředidlo pro alkydové nátěrové hmoty, čistič a 

odmašťovač.

BFA koncentrát *

Odstraňovač nátěrů dřeva 

Speciální produkty

44

Název zboží

950,43 199,59 1 150,00

0,25 l 578,90 121,57 700,00

0,75 l 254,55 53,46 308,00

2,5 l 353,72 884,30 185,70 1 070,00

Takto označené výroby jsou [eco]logické a splňují přísnější požadavky na ekologii.    

Takto označené výrobky mají atest na styk s potravinami.   

Takto označené výrobky jsou testovány dle DIN EN 71-3.          

Takto označené výrobky jsou bezpečné pro včely.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o 

přípravku.

1 l 231,40 48,59

1 l 293,39 61,61Profesionální likvidace řas, plísní, mechů 

bakterií a organických nečistot.

12

22

23

45

43

280,00

355,00

2,5 l 380,17
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1. Společnost Remmers s.r.o., IČO: 256 43 011, se sídlem Technická č. p. 2247, 251 01 Říčany, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57434, je 
společností, jejímž předmětem podnikání je především prodej materiálů stavební chemie.  
 

1.2. Uzavřením Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy Kupující závazně potvrzuje, že se řádně 
seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou přístupné na stránkách 
www.remmers.cz.  
 

 

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
 

2.1. Prodávající: Prodávajícím se rozumí společnost Remmers s.r.o., IČO: 256 43 011, se sídlem 
Technická č. p. 2247, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 57434. 
 

2.2. Kupující: Fyzická či právnická osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, Rámcovou 
smlouvu či Dílčí kupní smlouvu. 
 

2.3. Kupní smlouva: Smlouva, kterou s Kupujícím uzavírá Prodávající a jejímž předmětem je převod 
vlastnického práva ke Zboží a jeho předání ze strany Prodávajícího a převzetí a zaplacení Kupní 
ceny ze strany Kupujícího. Kupní smlouvou se rozumí také smlouva inominátní ve smyslu § 
1746 odst. 2 Občanského zákoníku, naplňující v převážné míře znaky smlouvy kupní. 
 

2.4. Rámcová smlouva: Smlouva, v jejímž rámci dochází k uzavírání Dílčích kupních smluv na 
základě Objednávek Kupujícího. 
 

2.5. Dílčí kupní smlouva: Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě 
potvrzené Objednávky a v intencích Rámcové smlouvy. 
 

2.6. Zboží: Sortiment Prodávajícího, jež je předmětem prodeje dle Kupní smlouvy či Rámcové 
smlouvy, popř. Dílčí kupní smlouvy. 
 

2.7. Kupní cena: Cena sjednaná mezi Prodávajícím a Kupujícím jako úplata za odběr Zboží, popř. 
uvedená v aktuální cenové nabídce Prodávajícího, která vychází z aktuálních ceníků 
Prodávajícího platných vždy pro příslušné období. 
 

2.8. Ceník souvisejících služeb: Ceník služeb spojených s dodáváním Zboží, který tvoří Přílohu č. 1 
těchto VOP. 
 

2.9. Objednávka: Právní jednání, jímž se obrací Kupující na Prodávajícího s úmyslem koupě Zboží 
a které má náležitosti specifikované v čl. 3 VOP. 
 

2.10. Občanský zákoník: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2.11. VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího. 
 

2.12. Smluvní strany: Prodávající a Kupující. Popř. jednotlivě jako Smluvní strana. 
 

2.13. GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  
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3. POSTUP UZAVŘENÍ DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 

3.1. Prodávající s Kupujícím uzavírá buď Rámcovou smlouvu, v jejíchž intencích dochází 
k uzavírání Dílčích kupních smluv na základě jednotlivých Objednávek Kupujícího, a to 
v souvislosti s dlouhodobým prodejem Zboží, nebo jednorázovou Kupní smlouvu. Objednávky 
lze činit pouze písemně prostřednictvím listovní zásilky, elektronické pošty či faxu. Objednávku 
je možné realizovat telefonicky pouze za předpokladu, že si to Smluvní strany písemně ujednají. 
 

3.2. Objednávka je závazná, musí být čitelná, konkrétní a musí obsahovat tyto předepsané údaje: 
identifikační data Kupujícího (jméno, bydliště, resp. název, IČO, sídlo), číslo Objednávky, druh 
Zboží, množství, jednotkovou a celkovou cenu objednaného Zboží (možné určit odkazem na 
ceník Prodávajícího), dodací lhůtu, způsob přepravy, datum, podpis, kontaktní osobu, spojení 
(e-mail, telefon). V případě, že Zboží není dodáváno způsobem uvedeným v čl. 4 odst. 4.1 VOP, 
je Kupující povinen do Objednávky uvést i adresu místa dodání, přičemž je možné dodávat 
Zboží výhradně na území České republiky.  
 

3.3. Bude-li Objednávka neúplná, nesrozumitelná nebo bude-li vyplněna nesprávně, je Kupující 
povinen sám či na žádost Prodávajícího odstranit vady bez zbytečného odkladu, a to 
prostřednictvím písemného podání předaného Prodávajícímu způsoby shodnými s podáním 
Objednávky. 
 

3.4. Objednávku je možné zrušit, pokud zrušovací projev Kupujícího dojde druhé straně před 
doručením Objednávky nebo alespoň současně s ní. 
 

3.5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu od doručení Objednávky nejpozději však do 5 
pracovních dnů Objednávku potvrdit či odmítnout. Pokud nebude ze strany Prodávajícího 
v uvedené lhůtě Objednávka potvrzena, má se za to, že byla odmítnuta.  
 

3.6. Pokud nebude Prodávající z jakéhokoliv důvodu schopen zcela vyhovět Objednávce, oznámí 
tuto skutečnost Kupujícímu ve lhůtě uvedené v odst. 3.5 tohoto článku a navrhne mu nové 
řešení. Akceptací takového řešení ze strany Kupujícího se považuje Dílčí kupní smlouva za 
uzavřenou v nové pozměněné podobě. 
 

3.7. Dílčí kupní smlouva je uzavřena dnem, kdy je Objednávka Kupujícího Prodávajícím potvrzena 
písemně v listinné podobě, elektronickou poštou nebo faxem. 
 

3.8. Postup uzavírání Kupní smlouvy se řídí ust. § 1731 a násl. Občanského zákoníku.   
 
 

4. DODACÍ PODMÍNKY 
 

4.1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak, je místem dodání (odběru) Zboží externí nebo 
interní sklad Prodávajícího. 
 

4.2. Podkladem pro vydání objednaného Zboží ze skladu Prodávajícího je dodací list, který je 
povinen podepsat Kupující v případě jeho osobního převzetí ze skladu Prodávajícího nebo 
dopravce, jenž objednané Zboží Kupujícímu doručuje. V případě doručování Zboží dopravcem 
je Kupující povinen podepsat dodací list v okamžiku převzetí Zboží od tohoto dopravce. Za 
předpokladu, že je tento dopravce zajišťován Kupujícím, je Kupující povinen takto podepsaný 
dodací list obratem po převzetí Zboží zaslat Prodávajícímu.  
 

4.3. Odmítne-li kupující či dopravce bez oprávněného důvodu převzít objednané Zboží či potvrdit 
jeho převzetí na dodacím listu, považuje se tímto okamžikem objednané Zboží za řádně 
doručené a předané. 
 

4.4. V případě, že dojde k odmítnutí převzetí objednaného Zboží dle předchozího odstavce tohoto 
článku, odpovídá Kupující za veškerou škodu tímto jednáním Prodávajícímu způsobenou a je 
povinen uhradit veškeré náklady spojené s marným doručováním Zboží a jeho případným 
uskladněním po dobu trvání prodlení Kupujícího s převzetím. Pokud zajišťuje dopravu Zboží 
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Prodávající, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každou započatou hodinu prodlení s převzetím Zboží v místě dodání přesahující dvě hodiny. 
 

4.5. Kupující má možnost u Prodávajícího objednat dodání Zboží prostřednictvím dopravního 
prostředku, jež usnadňuje manipulaci s některým druhem Zboží. Nad rámec Kupní ceny je 
Kupující v případě objednání takového vozidla povinen zaplatit částku ve výši stanovené dle 
předchozí dohody s Prodávajícím. 
 

4.6. Pokud kupující zvolí možnost platby na dobírku, je povinen zaplatit náhradu nákladů spojených 
s dobírkou (doběrečné) ve výši dle Ceníku souvisejících služeb. 
  

4.7. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží v kvalitě a množství v souladu 
s Kupní smlouvou či Objednávkou. Kupující však zároveň souhlasí s tím, aby bylo Zboží dodáno 
v přiměřeně větším množství odpovídající balení Zboží u Prodávajícího (paleta, karton apod.), 
pokud v Objednávce výslovně neuvede, že trvá na dodání přesného množství v Objednávce 
uvedeného. Pokud Kupující v Objednávce takovouto výhradu uvede, souhlasí s tím, že mu 
bude nad rámec Kupní ceny účtován poplatek ve výši 100,- Kč za každý jednotlivý případ 
rozbalení původního balení.  
 

4.8. Kupující má možnost odprodat obaly Zboží - euro-palety (zálohované palety) zpět 
Prodávajícímu a to za cenu dle Ceníku souvisejících služeb a to za podmínky, že palety 
nebudou vykazovat známky poškození a budou odpovídat příslušným normám. Pokud by 
nebyly tyto kvalitativní podmínky naplněny, vyhrazuje si Prodávající právo nabídnout 
Kupujícímu odlišnou cenu výkupu euro-palet než uvedeno. Kupující v souvislosti s prodejem 
euro-palet vystaví daňový doklad se splatností alespoň 30 dnů a s případnou DPH. Náklady na 
dopravu euro-palet Prodávajícímu nese v plném rozsahu Kupující. Prodávající není povinen 
obaly od Kupujícího odkoupit. Toto ujednání se nevztahuje na jednorázové palety, jež jsou 
zahrnuty v Kupní ceně a nejsou Kupujícímu účtovány dle čl. 5 odst. 5.4 VOP zvlášť. 
 

4.9. Nárok na dodání objednaného Zboží vznikne Kupujícímu až v okamžiku, kdy z jeho strany dojde 
k úplnému zaplacení Kupní ceny v souladu s čl. 5 VOP. Je-li s Kupujícím uzavřena Rámcová 
kupní smlouva (RKS). Nárok na dodání objednaného Zboží se pak řídí ustanoveními dle platné 
RKS. 
 

4.10. Prodávající se zavazuje dodat objednané Zboží Kupujícímu v dodací lhůtě dle Kupní smlouvy 
či Objednávky, přičemž dodací lhůta začíná plynout okamžikem potvrzení Objednávky. Pokud 
nebude možné Zboží v dodací lhůtě doručit z důvodu jeho nedostatku, je Prodávající povinen o 
tomto Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a sjednat s ním dodací lhůtu odpovídající. 
Zboží dodává Prodávající výlučně v rámci území České republiky. 
 

4.11. Kupující dodané Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve a přesvědčí se o jeho vlastnostech 
a množství. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí ve 
skladu Prodávajícího a v případě zasílání objednaného Zboží na dodací místo pak okamžikem 
předání tohoto Zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určeného v Objednávce jako 
dodací adresa. 
 

4.12. V případě jakéhokoliv nesouladu ve Zboží či zaslané faktuře oproti Kupní smlouvě či 
Objednávce je Kupující povinen bez zbytečného odkladu tyto oznámit Prodávajícímu a to 
dostatečně konkrétně. 
 
 

5. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Kupní cena je určena v ceníku Prodávajícího platného ke dni uzavření Kupní smlouvy či Dílčí 
kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje změnu ceníku Kupujícímu vždy oznámit. V případě, že 
Kupující nevysloví svůj nesouhlas se změnou ceníku Prodávajícího nejpozději do 5 dnů ode 
dne oznámení této změny, pak platí, že s touto změnou souhlasí. Odmítne-li však Kupující 
výslovně změnu ceníku Prodávajícího akceptovat, pak spolu s tímto odmítnutím zaniká 
rámcová či jiná kupní smlouva uzavřená mezi smluvními stranami. 
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5.2. Ceny uvedené v ceníku Prodávajícího jsou uvedeny bez DPH, která bude v souvislosti 
s uzavřenou Kupní smlouvou nebo Dílčí kupní smlouvou vždy připočtena ke Kupní ceně 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 

5.3. Minimální cena odebraného zboží je 2.500 Kč bez DPH. V případě menší objednávky se k ceně 
přičte manipulační poplatek ve výši dle Ceníku souvisejících služeb.  
 

5.4. V Kupní ceně není zahrnuta cena dopravy ani cena nestandardního balení Zboží. V Kupní ceně 
je zahrnuta cena za jednorázovou paletu, která není euro-paletou (zálohovanou paletou). Bude-
li Zboží dodáváno Kupujícímu na euro-paletách (zálohovaných paletách), je Kupující povinen 
nad rámec Kupní ceny uhradit Prodávajícímu částku ve výši dle Ceníku souvisejících služeb za 
každou takovou euro-paletu (zálohovanou paletu), která je se Zbožím dodávána.   
 

5.5. Kupní cenu uhradí Kupující Prodávajícímu na základě příslušných daňových dokladů a to: 
 
5.5.1. k rukám přepravce pověřeného Prodávajícím, kdy je kupní cena splatná v okamžiku 

převzetí objednaného Zboží, nebo  
 

5.5.2. bezhotovostní platbou na bankovní účet Prodávajícího v návaznosti na zatímní daňový 
doklad zaslaný Kupujícímu (proforma faktura); řádný daňový doklad bude Prodávajícím 
vydán a zaslán po úhradě Kupní ceny a dodávce Zboží, 

 
5.5.3. bezhotovostní platbou na bankovní účet Prodávajícího v návaznosti na řádný daňový 

doklad zaslaný Kupujícímu. 
 

5.6. Má-li být faktura (proforma faktura) dle odst. 5.5. tohoto článku zasílána na základě požadavku 
Kupujícího v listinné formě na adresu Kupujícího prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, je Prodávající oprávněn účtovat za každou takto odeslanou fakturu (proforma fakturu) 
poplatek s tím spojený v paušální výši dle Ceníku souvisejících služeb a Kupující je povinen 
tento poplatek uhradit. Stejný poplatek je Prodávající oprávněn požadovat a Kupující je povinen 
jej uhradit v případě zaslání upomínky k úhradě dlužné částky, s níž je Kupující v prodlení, 
v listinné formě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Kupujícího, a to za 
každou takto zaslanou upomínku. 
 

5.7. Provedení hotovostní platby je možné pouze v souladu s právními předpisy, zejména zákonem 
č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5.8. Dnem zaplacení Kupní ceny je okamžik připsání předmětné částky v celém rozsahu na 
bankovní účet Prodávajícího, popř. její zaplacení v pokladně Prodávajícího.   
 

5.9. Smluvní strany souhlasí, že může být příslušná faktura zaslána Kupujícímu v elektronické 
podobě. 
 

5.10. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny není Prodávající povinen dodat 
Kupujícímu doposud nedodané Zboží na základě další uzavřené Kupní smlouvy či Dílčí kupní 
smlouvy. Prodávající neodpovídá za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších 
dodávek Zboží pro porušení platební povinnosti Kupujícího. Nadto je Prodávající oprávněn ve 
vztahu k další dodávce Zboží na základě Kupní smlouvy nebo Dílčí kupní smlouvy požadovat 
úhradu Kupní ceny výhradně dle bodu 5.5.2 tohoto článku, popř. snížit poskytnutou slevu. 
 

5.11. Kupující není oprávněn postoupit svou pohledávku mající základ v Kupní smlouvě, Rámcové 
smlouvě či Dílčí kupní smlouvě, resp. v právním vztahu těmito smlouvami založeném, bez 
předchozího souhlasu Prodávajícího. 
 

5.12. Prodávající je v odůvodněných případech oprávněn využít zajišťovacích nástrojů dle platných 
právních předpisů za účelem zajištění svých peněžitých pohledávek za Kupujícím.  
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6. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA 
 

6.1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením Kupní ceny včetně DPH. 
 

6.2. Do doby přechodu vlastnického práva na Kupujícího je Kupující povinen zdržet se jakéhokoliv 
zacházení se Zbožím, které by mělo za následek jeho poškození, znehodnocení či zničení. Dále 
není Kupující v tomto časovém období oprávněn Zboží jakkoliv zcizovat ve prospěch třetích 
osob. 
 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
 

7.1. Kupující má práva z vadného plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v Občanském 
zákoníku. Práva z vadného plnění Kupujícímu vznikají v případě, kdy Zboží má při převzetí 
Kupujícím, resp. dopravcem, vady, zejména pak v případě, kdy Zboží nemá v souladu 
s Objednávkou, resp. Kupní smlouvou, při převzetí Kupujícím (dopravcem), předepsanou 
jakost, provedení a množství. 
 

7.2. Kupující je povinen podle možností dodané Zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout, 
zkontrolovat a přesvědčit se zejména o jeho jakosti, provedení a množství. Kupující je povinen 
písemně oznámit zjevné vady a chybějící množství Zboží při převzetí Zboží ihned poté, kdy je 
zjistil nebo kdy je při vynaložení veškeré odborné péče zjistit měl a mohl. 
 

7.3. Bude-li Zboží Kupujícímu zasíláno prostřednictvím dopravce zajištěného Prodávajícím, je 
Kupující povinen při zjištění viditelné vady Zboží s dopravcem sepsat protokol s uvedením 
konkrétního popisu vady a data převzetí Zboží. Protokol bude podepsán Kupujícím i dopravcem 
a předán Prodávajícímu. Případná neodbornost osoby přebírající Zboží za Kupujícího nemůže 
být přičítána k tíži Prodávajícího. 
 

7.4. Kupující je povinen svá práva z vad uplatnit řádně v rámci reklamačního řízení u Prodávajícího, 
při využití jeho kontaktních údajů (písemně doporučenou zásilkou na adresu sídla 
Prodávajícího), a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět. 
V případě vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je Kupující povinen práva z vadného 
plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět, nejpozději 
však v záruční době. 
 

7.5. Při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) je Kupující povinen 
 
7.5.1. Uvést jméno (název) Kupujícího, adresu (sídlo), e-mail 
7.5.2. Řádně označit reklamované Zboží; 
7.5.3. Uvést datum a číslo Objednávky; 
7.5.4. Dostatečně popsat vadu či vady Zboží a jak k vadám došlo; 
7.5.5. Uvést provedenou volbu práva z vadného plnění; 
7.5.6. Odeslat či předat reklamované Zboží a to včetně všech jeho součástí a příslušenství; 
7.5.7. Přiložit k reklamovanému Zboží daňový doklad, popř. záruční list; 

 
7.6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečných odkladů, nejpozději však do jednoho 

měsíce po doručení reklamace Prodávajícímu.  
 

7.7. Pokud bude Kupující zasílat reklamované Zboží Prodávajícímu, je povinen takové Zboží zabalit 
do původního obalu a pokud to nebude možné, tak do obalu, jež bude vyhovovat povaze Zboží 
a přepravy. V případě nesprávného balení reklamovaného Zboží, jež vystavuje Zboží riziku 
újmy v průběhu přepravy, nemusí být reklamace ze strany Prodávajícího uznána. 
 

7.8. Nedodržení přepravních či skladovacích podmínek ze strany Kupujícího je považováno za 
důvod pro odmítnutí reklamace Zboží. Prodávající dále neodpovídá za vady, které se na Zboží 
vyskytnou v důsledku přepravy Zboží subjektem, jež byl zajištěn ze strany Kupujícího. 
 

7.9. Prodávající poskytuje záruku za jakost na dodané Zboží ve stejném rozsahu jako je 
poskytována záruka ze strany výrobce Zboží, přičemž záruční doba poskytována Prodávajícím 
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nepřesáhne svojí délkou záruční dobu poskytnutou výrobcem Zboží. Prodávající o podmínkách 
záruky vydá Kupujícímu vždy písemné potvrzení. Kupující nemá práva ze záruky v případě, kdy 
by vada byla způsobena užíváním Zboží Kupujícím či jinou třetí osobou, ve zřejmé rozporu 
s účelem, ke kterému je určeno či v rozporu s pokyny pro užívání, pokud byly spolu se Zbožím 
dodány či Kupujícímu jinak známy, či pokud na něm byly provedeny pozdější úpravy či změny, 
které nebyly Prodávajícím odsouhlaseny. Od odstranění vady neběží nová záruční doba. 
 

7.10. Kupující svým podpisem na dodacím listu potvrzuje, že se seznámil a převzal veškerou 
potřebnou dokumentaci ke Zboží (technická dokumentace, bezpečnostní listy apod.) a že se 
seznámil se skladovacími a přepravními podmínkami. V opačném případě je Kupující povinen 
toto uvést na dodací list jakožto výhradu převzetí Zboží, pokud je taková výhrada skutečně 
oprávněná. Kupující je povinen nakládat se Zbožím v souladu s obsahem uvedených 
dokumentů. 
 

7.11. Bude-li Kupující nabízet dodané Zboží k dalšímu prodeji, je povinen prezentovat Zboží 
v souladu s dokumentací uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku a řádně informovat 
své zákazníky o vlastnostech dodávaného Zboží. 
 

7.12. Prodávající bude na základě žádosti poskytovat Kupujícímu poradenství v oblasti technických 
a dalších podmínek nakládání se Zbožím, přičemž Prodávající neodpovídá Kupujícímu za 
škodu spočívající v nesprávné radě či pokynu, který má základ v nesprávných či neúplných 
údajích sdělených Kupujícím.    
 

7.13. Ve věcech práv a povinností Prodávajícího a Kupujícího z vadného plnění se v dalším použijí 
zejména ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku. 
 

7.14. Smluvní strany jsou povinny si za účelem řádné realizace reklamace poskytnout navzájem 
veškerou nezbytnou součinnost. 
 

7.15. Kupující se vzdává svého práva na náhradu škody, vyjma škody způsobené vadou výrobku. 
 

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 
 

8.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Kupní smlouvy, Dílčí kupní smlouvy, popř. Rámcové kupní 
smlouvy odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší povinnosti vyplývající z Kupní 
smlouvy či Dílčí kupní smlouvy, resp. Rámcové smlouvy, nebo nesplní povinnosti stanovené 
v těchto VOP podstatným způsobem. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy 
zejména v případě, kdy Kupující nezaplatí Kupní cenu ve lhůtě splatnosti, či poškodí dobré 
jméno Prodávajícího. 
 

8.2. Za podstatné porušení povinnosti se ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku považuje 
především prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny o více než 60 dnů.  
 

8.3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Smluvní 
straně. Doručením takového odstoupení se Kupní smlouva či Dílčí kupní smlouva, popř. 
Rámcová smlouva, zrušuje od počátku a Smluvní strany jsou povinny si vrátit doposud 
poskytnutá plnění ve světle zásad vydání bezdůvodného obohacení. 
 

8.4. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit právní vztah založený výše uvedenými smlouvami taktéž 
jednostrannou písemnou výpovědí i bez uvedení důvodů s dvouměsíční výpovědní dobou. 
Výpovědní doba začíná plynout následujícím dnem po dni doručení písemné výpovědi druhé 
Smluvní straně, přičemž je Smluvní strana povinna zaslat takovou výpověď v listinné podobě 
doporučenou zásilkou. 
 
 

9. MLČENLIVOST 
 

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost vůči jakýmkoliv třetím osobám o všech skutečnostech, se 
kterými se seznámí v souvislosti s plněním Kupní smlouvy či Dílčí kupní smlouvy, resp. Rámcové 
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smlouvy, zejména pak obsah smluv, výrobní, technologické a obchodní poznatky. To neplatí o 
skutečnostech, které Prodávající sám poskytl třetí osobě, které jsou obecně dostupné bez porušení 
povinnosti mlčenlivosti některé ze Smluvních stran, které budou výslovně označeny za ty, na něž se 
povinnost mlčenlivosti nevztahuje, či jejich poskytnutí je nezbytné pro účely plnění Kupní smlouvy, Dílčí 
kupní smlouvy, popř. Rámcové smlouvy či povinností stanovených právními předpisy. Povinnosti 
mlčenlivosti může být Kupující zproštěn pouze písemným prohlášením Prodávajícího. 

 
 

10. SMLUVNÍ SANKCE 
 

10.1. Poruší-li Kupující svoji povinnost dle článku 10 VOP, je Prodávající oprávněn po Kupujícím 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč za každý případ takového porušení. 
Tímto ujednáním není dotčena případná povinnost Kupujícího k náhradě škody. 
 

10.2. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny, je tento povinen uhradit 
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto 
ujednáním není dotčena případná povinnost Kupujícího k náhradě škody. 
 
 

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

11.1. Kupující prohlašuje, že: 
  
11.1.1. není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „zákon o DPH“); 
 

11.1.2. bankovní účet Kupujícího, na který budou ze strany Prodávajícího případně hrazeny 
platby v souvislosti s Kupní smlouvou, Dílčí Kupní smlouvou, resp. Rámcovou 
smlouvou, je a bude účet, který je řádně veden v registru bankovních účtů plátců DPH; 

 
11.1.3. neexistují důvody, na základě kterých by se Prodávající stal nebo mohl stát ručitelem 

za daňovou povinnost Kupujícího vzniklou z titulu DPH vyúčtovaného Prodávajícím; 
 

11.2. Prodávající je oprávněn zadržet částku DPH z faktury vystavené Kupujícím v souvislosti 
s uzavřenými smlouvami a VOP a uhradit příslušnou platbu Kupujícímu bez takto zadržené 
částky DPH především v těchto případech: 
 

11.2.1. Kupující se stane nespolehlivým plátcem; nebo 
 

11.2.2. Kupující požaduje provedení transakce na jiný bankovní účet než který je veden 
v registru plátců DPH 

 
11.3. Zadrženou částku DPH je Prodávající oprávněn uhradit za Kupujícího na účet správce daně 

dle § 109a zákona o DPH nebo přímo Kupujícímu, pokud bude ze strany Kupujícího prokázáno, 
že jeho povinnost v oblasti odvodu DPH byla řádně a včas splněna. 
 
 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

12.1. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě či Rámcové smlouvě mají dle § 1751 odst. 1 Občanského 
zákoníku přednost před zněním těchto VOP. 
 

12.2. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu se zásadami o zpracování osobních 
údajů, které jsou k dispozici na stránce www.remmers.cz, a v souladu s příslušnými právními 
předpisy.  
 

12.3. Prodávající je oprávněn tyto VOP či jejich přílohy jednostranně měnit. Budou-li vydány nové 
VOP či jejich přílohy nahrazující ty stávající, zveřejní je Prodávající na internetové stránce 
www.remmers.cz a zašle Prodávající tyto VOP či jejich přílohy Kupujícímu prostřednictvím 

http://www.remmers.cz/
http://www.remmers.cz/
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emailu či v listinné podobě na adresu Kupujícího. Kupující má možnost do jednoho měsíce od 
zveřejnění nových VOP či jejich příloh odmítnout přijaté změny a Kupní smlouvu, Dílčí kupní 
smlouvu i Rámcovou smlouvu s jednoměsíční výpovědní dobou vypovědět. Pokud Kupující 
změnu VOP či jejich příloh v uvedené lhůtě neodmítne, považují se za platné a budou se na 
právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím aplikovat v novém znění.   
 

12.4. Jiné podmínky, odporující těmto VOP, uvedené zejména v obchodních podmínkách Kupujícího, 
se pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím neužijí. 
 

12.5. VOP jsou veřejně přístupné a jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího na 
webové adrese www.remmers.cz.  
 

12.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP neplatné či neúčinné, 
nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo 
neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu 
původního ustanovení. 
 

12.7. Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Ceník souvisejících služeb  
 

12.8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2023        
  

http://www.remmers.cz/
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Příloha č. 1 VOP 
 

Ceník souvisejících služeb 
 

Premium 10 
Dodání první možný den do 10.00 hod. Dostupnost služby 
závisí na směrovacím čísle místa dodávky 

480 Kč 

Premium 12 
Dodání první možný den do 12.00 hod. Dostupnost služby 
závisí na směrovacím čísle místa dodávky 

390 Kč 

Premium 16 
Dodání první možný den do 16.00 hod. Dostupnost služby 
závisí na směrovacím čísle místa dodávky 

65 Kč 

Exact Dodání v přesný den a čas 670 Kč 

Dobírka Poplatek za platbu na dobírku 75 Kč 

Osobní odběr Osobní odběr - depo Raben (mimo Brno) 175 Kč 

Faktura Faktura posílaná v listinné podobě 100 Kč 

Manipulační poplatek Hodnota zásilky do 2.500 Kč bez DPH 500 Kč 

Europaleta Dodání zboží na Europaletě 200 Kč 

Europaleta - odkoupení Zpětné odkoupení Europalety 170 Kč 

Vrácení zboží 
Manipulační poplatek související s vrácením zásilky, nebo 
její části 

500 Kč 

 
 


