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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
platné pro rok 2020 

Vážení obchodní přátelé, 

pro snazší orientaci Vás a Vašich spolupracovníků vydává velkoobchod HOLOUBEK PROTECT a.s., IČ: 643 61 314, se sídlem Praha 1, Vodičkova 682/20, 
PSČ 110 00 obchodní podmínky. Tyto podmínky platí pro zákazníky z České republiky ve všech našich velkoobchodních střediscích. Výjimkou je 
maloprodejna v Chrudimi, kde je realizován pultový prodej za platbu v hotovosti, a obchodní středisko v Brně, které má stanoveno speciální obchodní 
podmínky. Velkoobchodní místa jsou uvedena na konci těchto obchodních podmínek. Plné znění obchodních podmínek naleznete na stránkách 
www.holoubekprotect.cz.   

1. Nákup zboží do částky 5.000 Kč je zákazníkem placen v hotovosti v provozovně společnosti HOLOUBEK PROTECT a.s. 
2. a)     První nákup nového zákazníka je vždy hrazen v hotovosti nebo zálohovou fakturou bez ohledu na výši objednávky. Výjimku mohou tvořit   

        případy projednané a schválené generálním ředitelem, včetně uzavření příslušné obchodní smlouvy.  

b) Pokud nový zákazník v pořádku odebral a zaplatil první dodávku, může mu být pro následující obchodní případy poskytnuta splatnost faktur do 
14 dnů při předložení písemné objednávky do částky 5.000 Kč, vyšší částka podléhá písemnému schválení obchodním ředitelem. Toto 
ustanovení se však vztahuje pouze na podnikatelské subjekty. Na možnost vystavení faktury na platební převod však není právní nárok. 

3. Zákazník, který vykazuje vůči HOLOUBEK PROTECT a.s. dluhy za minulé odběry, obdrží další zboží pouze v případě, kdy požadovanou dodávku 
zaplatí hotově a současně uhradí min. 50% z existujících pohledávek po splatnosti. V tomto případě však nevzniká nárok na přiznání žádné slevy. 
Současně také platí, že veškeré další dodávky v následujících obdobích zákazník obdrží pouze za podmínek platby hotově. 

4. Při jednorázové objednávce zboží v oblasti osobních ochranných pracovních pomůcek nad 2.000 Kč a u ostatního zboží z nabídky HOLOUBEK 
PROTECT a.s. nad 10.000 Kč zákazník nehradí náklady na dopravu realizovanou společností HOLOUBEK PROTECT a.s. Toto ustanovení lze 
uplatnit pouze při odběru ze základních ceníkových cen.  
Cena dopravného HOLOUBEK PROTECT a.s.: 
- Pardubice a okolí                319 Kč 
- do 75 km                  449 Kč 
-  do 100 km                  569 Kč 
- nad 100 km                 individuální ceny dle skutečných nákladů 
Cena balíkové přepravy: 
balík do 30 kg   109 Kč 
U zboží atypických a nadstandardních rozměrů (palety, latění) jsou stanovovány individuální ceny, které budou sděleny před dodáním zboží.  
Cena za platbu dobírkou: 
doběrečné balíková přeprava         40 Kč 
doběrečné paletová přeprava  50 Kč  
Cena balného:                     79 Kč/balík 
Cena dopravného, balíkové přepravy, doběrečného a balného bude připočtena k ceně kupní. 

5. V případě zájmu o možnost uplatnění tzv. náhradní plnění dle zákona 435/2004 Sb. uvádějte na objednávku výrazně požadavek „fakturovat 
v režimu náhradního plnění“. Následně budete kontaktováni zaměstnanci naší společnosti, kteří Vám sdělí, zda bude faktura vystavena naší 
chráněnou dílnou HOLOUBEK PARTNER s.r.o. nebo jinou, která také splňuje podmínky uvedeného zákona. Za tuto službu bude účtována přirážka ve 
výši 15% k původním cenám zboží. 

6. Veškeré částky uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou bez DPH. 

7. Při vrácení zboží účtujeme storno poplatek 10%. Zboží je možné vrátit pouze nenošené, nepoškozené a v původním obalu, a to do 14 dní od 
vystavení daňového dokladu. Možnost vrácení zboží podléhá schválení vedoucího obchodního střediska. 

 

Těšíme se na Vaše požadavky, které vyřídíme s největší pečlivostí! 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Vinš, statutární a  

 

generální ředitel 
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PRODEJNÍ MÍSTA: 
a 

PARDUBICE – Černá za Bory, Průmyslová 382, PSČ 533 01 
 

 obchodní středisko PLASTICKÝCH HMOT  
Tel. +420 466 068 252, 256, 258 • GSM +420 602 484 335 – vedoucí střediska   
plasty@holoubekprotect.cz 
desky – polykarbonát, PVC, PE, PP, PA, textit (přířezy), sekací, NP, plexi, teflon • podlahové pryže • hadice – PVC, PE, NP + pružiny • fólie – PE, 
miralon, stretch, bublina, výstražné, teflonové • plachty PE • tyče – PP, PVC, PE, PA, plexi, textit, teflon • pytle PE • trubky plexi • lepidla – Heffed, Acrifix 
• nářadí pro stavebníky a zahrádkáře • stavební kolečka • žebříky • kartáčnické výrobky • úklidové náčiní • kanystry • přepravky • čisticí hadry • ředidla • 
rozpouštědla • lepidla • tmely • nemrznoucí přípravky 
 

 obchodní středisko OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK A DROGERIE 
Tel. +420 466 068 200, 210, 264, 268, 280, 291 – 6 • GSM +420 723 512 658 – vedoucí střediska   
oopp@holoubekprotect.cz                                                                                                                     
pracovní a ochranné oděvy • osobní prádlo a hygiena • ochrana rukou • ochranná a pracovní obuv • ochrana hlavy • ochrana dýchacích orgánů • ochrana 
očí a obličeje • ochrana sluchu • ostatní OOPP • ochrana proti pádu • konfekce pro zdravotnictví a potravinářství • čisticí, dezinfekční a prací prostředky 
 
 
HRADEC KRÁLOVÉ – Slezské Předměstí, Lipová 40/6, PSČ 500 03  
obchodní středisko  
Tel. +420 495 549 062, +420 495 546 136 • GSM +420 723 153 218 – vedoucí střediska 
hradec@holoubekprotect.cz 
technické, čalounické a obuvnické potřeby – technické pásky • molitany • plachtovina, plachty • juta • kůže, koženky • provaznické a textilní výrobky 
- potahové látky – matracovina, ubrusovina, bavlna, len, plátno • nitě, stuhy • plsť • motouzy, lana, popruhy, zboží pro podlahářské společnosti - 
podlahové krytiny PVC • vyrovnávací hmoty • lepidla • tmely • čisticí hadry – bílé, trikot, bavlna, pucvol • technická pryž • klingerit • nefalit – 
bezazbestové desky • silikon • pryžové desky • mikroporézní pryž • těsnění • O kroužky  • U manžety • hadice • ucpávky  
 
 
DUBÍ U TEPLIC, Tovární 51, PSČ 417 02  
obchodní středisko  
Tel. +420 417 571 515, +420 417 571 083 • GSM +420 723 358 908 – vedoucí střediska  
dubi@holoubekprotect.cz 
ochranné pracovní oděvy, obuv a pomůcky • plastické hmoty: desky - polykarbonát, PVC, PE, PP, PA, textit (přířezy), sekací, NP, plexi, teflon; tyče – PP, 
PVC, PE, PA, plexi, textit, teflon • vyrovnávací hmoty • nářadí a dřevovýrobky • čisticí, dezinfekční a prací prostředky • čisticí hadry • podlahové a těsnicí 
pryže • molitany • plachty PP • plsť • mikroporézní pryž  • lepidla 

 
BRNO, Lelkova 283/69, PSČ 637 00  
obchodní středisko  
Tel. +420 541 220 068 • GSM +420 604 701 195 – vedoucí střediska 
brno@holoubekprotect.cz 
pracovní a ochranné oděvy • osobní prádlo a hygiena • ochrana rukou • ochranná a pracovní obuv • ochrana hlavy • ochrana dýchacích orgánů • ochrana 
očí a obličeje • ochrana sluchu • ostatní OOPP • ochrana proti pádu • konfekce pro zdravotnictví a potravinářství 

 

CHRUDIM, Lupáčova 78, PSČ 537 01  
maloprodejna  
Tel. +420 469 620 397 • GSM +420 725 984 872 – vedoucí prodejny 
chrudim@holoubekprotect.cz 
barvy • laky • ředidla • lepidla • tmely • malířské potřeby • válečky • štětce 


