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Článek 1: Definice  
Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen “VNP”) upravují 
vztahy při nákupu mezi společností KLIMEŠ TRADING s.r.o., 
se sídlem Nad Santoškou 11, Praha 5, PSČ 15000, IČ: 
49711130 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 22961 (dále jen „Kupující“) 
a druhou smluvní stranou (dále jen „Prodávající“). Kupující 
je oprávněn aktualizovat tyto VNP. Platná verze těchto VNP je 
umístěna na www.klimes.cz, případně na www.klimes.eu nebo 
Vám je na vyžádání zašleme. Prodávající má povinnost se 
dotázat v průběhu obchodní spolupráce na aktuální VNP 
Kupujícího. 
Pokud Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu, zavazuje se 
akceptovat výhradně tyto VNP. Pokud Prodávající poskytne 
Kupujícímu plnění dle jeho objednávky i bez předchozího 
potvrzení této objednávky, je takové jeho jednání přijetím 
nabídky dle ustanovení § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění. I v takovém případě 
se vzniklý smluvní vztah řídí těmito VNP. Kupující si však pro 
tento případ vyhrazuje právo dodané plnění odmítnout. 
Veškeré odchylky od VNP musí být písemně dohodnuty v 
příslušné smlouvě (objednávce – návrhu na uzavření smlouvy) 
a Kupujícím musí být výslovně odsouhlaseny s podpisem 
Kupujícího. Prodávající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.  
Článek 2: Vznik smlouvy  
Objednávka (návrh na uzavření smlouvy) je požadována 
písemně, e-mailem. Může být na jednorázovou konkrétní 
dodávku, nebo může mít dlouhodobý charakter.  
Návrh na uzavření smlouvy předložený Kupujícím potvrdí 
Prodávající ve lhůtě v návrhu uvedené. Není-li Kupujícím lhůta 
stanovena, ve lhůtě do 3 dní po doručení návrhu.  
Provedení jakýkoliv změn Prodávajícím v návrhu předloženém 
Kupujícím nezakládá nárok na vznik smlouvy. V takovém 
případě se jedná o návrh na uzavření smlouvy předložený 
Prodávajícím Kupujícímu a smlouva vznikne až dnem doručení 
souhlasného vyjádření od Kupujícího. Smlouva (objednávka) 
může být měněna případně doplněna se souhlasem obou 
stran, případně takovým jednáním, kdy se Prodávající zachová 
dle změněné či doplněné objednávky Kupujícímu. Kupující 
tímto předem vylučuje přijetí nabídky (objednávky) s 
dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky 
objednávky, ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 věty druhé 
občanského zákoníku.  
Článek 3: Kupní cena  
Pokud není dohodnuto jinak, cena se rozumí včetně balení, 
dopravy do místa určení a pojištění. Závazná Dodací parita 
dodávaného zboží Kupujícímu je DAP (Delivered at Place) 
KLIMEŠ TRADING s.r.o., Nad Santoškou 11/2208, 15000 
Praha – Smíchov, a to podle Incoterms 2010 dle Mezinárodní 
obchodní komory v Paříži. 
Článek 4: Náležitosti faktury a plateb  
Smluvní strany se dohodly, že faktura musí obsahovat 
minimálně tyto náležitosti:  
a) unikátní číslo faktury  
b) označení smluvních stran (dle výpisu z obchodního 
rejstříku)  
c) označení jejich sídla  
d) IČ, DIČ smluvních stran  
e) číslo smlouvy – objednávky  
f) předmět zdanitelného plnění v souladu se smlouvou 
(objednávkou)  
g) výše fakturované částky bez DPH  
h) sazbu DPH  
i) částku DPH  
j) výše fakturované částky celkem  
k) měnu  
l) bankovní spojení obou smluvních stran, včetně účtu v cizích 
měnách  
m) datum uskutečnění zdanitelného plnění  
n) datum vystavení faktury  
o) datum splatnosti faktury nebo splatnost faktury  
 
Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez 
zaplacení fakturu, která nebude obsahovat některou z výše 
dohodnutých náležitostí nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nedostatků tuto 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury, celá lhůta běží 
znovu ode dne doručení opravené nebo nové vyhotovené 
faktury.  
Pokud není dohodnuto jinak, Prodávajícímu vznikne právo 
fakturovat dnem splnění předmětu smlouvy a je povinen 
daňový doklad vystavit nejpozději do 15 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.  
Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů od okamžiku převzetí zboží 
Kupujícím.  
Upřednostňováno je zasílání faktury v elektronické podobě, a 
to na následující e-mailové adresy:  
a) logistics@klimes.cz a info@klimes.cz všechny faktury za 
dodané zboží/služby (tj. faktury vztahující se k objednávkám 
vystaveným z místa Kupujícího). 
b) Originální faktura musí být zaslána se zbožím nebo 
odděleně samostatnou poštou. Adresa pro zasílání faktur v 
tištěné podobě: KLIMEŠ TRADING s.r.o., Nad Santoškou 
11/2208, Praha.  
Je-li Prodávající plátcem DPH, je povinen uvést na fakturu 
(daňový doklad) číslo svého bankovního účtu, který je 

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Je-li Prodávající plátcem DPH, Kupující uhradí fakturu 
pouze na takový účet Prodávajícího, který si lze ověřit 
dálkovým přístupem prostřednictvím Registru plátců 
DPH,dostupném na internetových stránkách Finanční správy 
a Daňovém portále https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home.  
Prodávající mimo území České republiky zašle Kupujícímu 
doporučeným dopisem potvrzení bankovních údajů 
s bankovním účtem podepsané výkonným zástupcem 
Prodávajícího tak, aby byl doručen Kupujícímu nejpozději 10 
dní před datem splatnosti faktury. Tímto způsobem Prodávající 
postupuje i při změně čísla bankovního účtu. 
Článek 5: Místo dodání – náležitosti a splnění dodávky  
Pokud není dohodnuto jinak ve smlouvě či objednávce, 
Prodávající je povinen dodat předmět plnění a doklady, jež 
jsou nutné k převzetí a užívání zboží či služeb, jakož i další 
doklady stanovené ve smlouvě (objednávce) do sídla 
Kupujícího. Jedná se především o unikátní dodací list, 
certifikáty, atesty (inspekční certifikáty), záruční listy, 
bezpečnostní listy u chemických látek, protokoly o 
provedených zkouškách, a jiné. Není-li rovněž uvedeno jinak, 
musí dodávané zboží splňovat směrnice EU 2011/65/EU (RoHS 
II) a 2015/863/EU (RoHS III) zároveň všechny komponenty 
použité ve výrobku a výrobním procesu musí splňovat směrnici 
EU 2006/1907/EG (REACH).  
Požadavek na elektronické součástky: musí se jednat o nové, 
nepoužité, originální součástky. Jedno vakuově balené balení 
s originálními štítky od výrobce musí obsahovat jeden date 
code (kód roku výroby), jedno číslo šarže, jednu zemi původu. 
Testované součástky musí být vloženy zpět do balení 
správným směrem, aby bylo možné automaticky osazovat. 
Prodávající bere na vědomí, že nesplněním dodávky 
Kupujícímu z výše uvedených důvodu, a dále pak zejména 
z důvodu ztráty dodávky, poškození dodávky, krádeže 
dodávky, vandalismem, nesplněním dodávky z důvodu  Vyšší 
moci nebo nevložením správného zboží do zásilky či 
nevložením zboží do zásilky vůbec, ať se jedná o chybu či 
záměr pověřeného pracovníka Prodávajícího, Kupující tímto 
odstupuje od Kupní smlouvy či její části spojené s nedodáním 
zboží, aniž by musel tuto skutečnost Prodávajícímu dodatečně 
oznamovat. Důkazní břemeno týkající se vložení správného 
zboží do zásilky nese Prodávající a v případě pochybností tento 
důkaz Prodávající na vyžádání Kupujícího neprodleně 
poskytne. Bez kompletní dokumentace nelze považovat 
dodávku za splněnou a nelze ji bez výhrad převzít. Na všech 
dokumentech vztahujících se k dodávce musí být uvedeno 
číslo smlouvy / objednávky. 
Článek 6: Prodlení prodávajícího a změny v provedení 
u dlouhodobých dodávek  
Objednávka s co nejdřívějším požadovaným termínem dodání 
uvedeným Prodávajícím jako zboží ze skladu musí být 
Prodávajícím předána dopravci nejpozději 7 kalendářních dní 
od odeslání objednávky Kupujícím. Je-li Prodávající v prodlení, 
má Kupující právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,50 % z 
dohodnuté ceny plnění za každý započatý den prodlení a/nebo 
bez stanovení dodatečné dodací lhůty od smlouvy 
(objednávky) odstoupit, aniž tím budou dotčeny jeho nároky 
na náhradu škody a ušlý zisk v plné výši.  
Nebude-li Prodávající schopen dostát závazku včas, 
neprodleně je povinen informovat Kupujícího a současně sdělí 
i dodatečnou lhůtu plnění. Kupující není takovou lhůtou vázán 
a má právo od smlouvy (objednávky) odstoupit, aniž tím bude 
dotčeno právo Kupujícího na úhradu vzniklých škod (viz 
předchozí odstavec).  
V případě dlouhodobých, opakujících se dodávek zboží je 
Prodávající povinen vyžádat si před začátkem výroby 
předchozí písemný souhlas Kupujícího s případnými změnami 
složení zpracovávaného materiálu nebo konstrukčního 
provedení vůči dřívějším dodávkám zboží.  
Kupující může odmítnout dodávku dodanou dříve než 14 dní 
před požadovaným termínem plnění. 
Článek 7: Záruční lhůta, uplatnění odpovědnosti za 
vady – reklamace  
Není-li dohodnuto jinak, Prodávající se zavazuje poskytnout 
Kupujícímu záruční lhůtu na předmět plnění v minimální délce 
24 měsíců od data dodání.  
Při zjištění vady Kupujícím při převzetí zboží nebo služby je 
Kupující povinen bez zbytečného odkladu sdělit zjištěné vady 
Prodávajícímu, který po dohodě s Kupujícím zajistí odstranění 
vad dodáním nového zboží bez vady, dodáním chybějícího 
zboží, nebo opravou zboží. Je-li vadné plnění hrubým 
porušením smlouvy dle těchto VNP, má Kupující právo 
odstoupit od smlouvy. 
V případě reklamace v záruční lhůtě je Prodávající povinen 
Kupujícímu nejpozději do 3 dnů potvrdit přijetí reklamace, 
nejpozději do 10 dnů od jejího přijetí zaslat Kupujícímu 
písemné vyjádření k reklamaci a nejpozději do 30 dnů od 
přijetí reklamace odstranit vadu předmětu reklamace nebo 
dodat náhradní plnění.  
Nemůže-li Prodávající zajistit náhradní plnění a ze strany 
Kupujícího již došlo k finančnímu plnění za předmět reklamace, 
pak bude částka v rozsahu tohoto plnění Kupujícímu 
Prodávajícím vrácena nejpozději do 7 dnů od obdržení 
příslušné výzvy zaslané Kupujícím Prodávajícímu.  
Veškeré vzniklé náklady spojené s oprávněným reklamačním 
řízením je povinen Prodávající Kupujícímu uhradit v plné výši.  
Tímto není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody a ušlý 
zisk v plné výši. 
 

Článek 8: Právní vady zboží  
Prodávající ručí za to, že dodávkou a použitím zboží (popř. 
služeb) – předmětu plnění a postupů při jejich zhotovení, 
nejsou porušena práva třetích osob.  
Článek 9: Doprava a balení  
Prodávající je povinen odeslat zboží v takovém obalu, který 
zaručí dostatečnou ochranu před poškozením po dobu 
přepravy a při případném skladování v odpovídajících 
prostorách Kupujícího. Zboží musí být dodáno s ohledem na 
hodnotu přepravovaného zboží ve větších balících o takových 
rozměrech, aby se preventivně předešlo jeho ztrátě nebo 
odcizení v průběhu přepravního procesu. 
Článek 10: Duševní vlastnictví  
Veškeré informace, které Kupující sdělil Prodávajícímu v 
souvislosti s touto smlouvou (objednávkou), se považují za 
důvěrný údaj či sdělení dle ustanovení § 1730 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
Ochranná známka Kupujícího je chráněnou evropskou 
ochrannou známkou (Trademark #012624615). Napadení 
dobrého jména Kupujícího bude řešeno dle ustanovení         § 
135, § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Při porušení výše uvedených ustanovení má Kupující právo 
účtovat Prodávajícímu pokutu dohodnutou v konkrétních 
případech v jednotlivých objednávkách (smlouvách), tímto 
není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, pokud mu 
jednáním Prodávajícího vznikla.  
Článek 11: Vlastnické právo ke zboží a přechod 
nebezpečí škody na něm  
Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu 
dodané zboží předáno v sídle Kupujícího, ke stejnému 
okamžiku na Kupujícího přechází i nebezpečí škody na něm i 
riziko ztráty zboží, bez ohledu na to, zda je Prodávající nebo 
Kupující povinen uhradit náklady přepravy. Veškeré náklady 
na pojištění zboží zajišťuje Prodávající. Pokud Kupující 
souhlasil s uhrazením nákladů na odeslání zboží a nastane 
případné navýšení poplatků za dopravu od Prodávajícího ke 
Kupujícímu, tak bude dodatečná částka účtována 
Prodávajícímu. 
Článek 12: Kyberbezpečnost 
Kupující přijímá veškerá přiměřená opatření, aby zajistil, že 
nebudou přítomny žádné viry a že v jeho e-mailech nebudou 
provedeny žádné neoprávněné změny. Kupující však nenese 
odpovědnost za jakýkoli náhodný přenos virů ani za změnu 
elektronické komunikace třetí stranou. Prodávající má 
odpovědnost za ověření podezřelé obdržené komunikace. 
V případě podezření musí Prodávající okamžitě ověřit 
telefonicky i zasláním dotazu doporučeným dopisem do sídla 
Kupujícího, kde si nechá potvrdit správnost informací 
Kupujícím. 
Článek 13: Vyšší moc  
Za případy vyšší moci jsou smluvními stranami považovány 
takové neobvyklé okolnosti, jako např. přírodní katastrofa, 
změny zákonů a jiná rozhodnutí vlády, činy veřejného 
nepřítele, nepokoje, embarga, stávky nebo jiné společné činy 
pracovníků, nehody, nedostatek automobilů, nákladních 
automobilů, palivové energie, práce nebo materiálu nebo 
jakékoli jiné příčiny, okolnosti nebo nepředvídatelné události 
v České republice nebo mimo ni, které jsou mimo kontrolu 
Kupujícího nebo jinak brání dodávce zboží (bez ohledu na 
dostupnost zboží na trhu) bez omezení.  
Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních 
povinnosti, bude neprodleně informovat při vzniku takových 
okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom doklady, 
případně informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na 
plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci 
trvá déle než 7 dnů, jsou obě smluvní strany povinny jednat o 
změně smlouvy. Kupující může dle svého uvážení objednávku 
zrušit nebo odložit bez další odpovědnosti Kupujícího. 
Článek 14: Odstoupení od smlouvy  
Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě hrubého 
porušení ujednaných podmínek, a to bez dalších výhrad 
Prodávajícího.  
Za hrubé porušení ujednaných podmínek se považuje:  
a) prodlení s dodávkou více jak 7 dní  
b) dodání vadného plnění v rozsahu vad přesahujících 5 % 
objemu dodávky  
c) porušení povinností Prodávajícího dle článku 5 a 6 těchto 
VNP  
V případě odstoupení vrátí Kupující pouze tu část plnění, 
kterou je možné technicky vrátit.  
Článek 15: Hodnocení prodávajícího, zákaznický audit  
Prodávající akceptuje, že Kupující provádí pravidelné 
hodnocení Prodávajícího z pohledu dodržení parametrů 
kvality, specifikace, dodací lhůty, ceny a splatnosti faktury, a 
péče o životní prostředí. Nedodržení uvedených parametrů 
může vést od zvýšeného dohledu nad Prodávajícím až k 
vyřazení Prodávajícího ze seznamu schválených dodavatelů.  
Článek 16: Soudní příslušnost  
Česká verze těchto VNP má přednost před jakýmikoli 
jazykovými mutacemi. Spory vzniklé z tohoto smluvního 
vztahu bude rozhodovat příslušný soud České republiky dle 
platných právních předpisů podle veškeré dokumentace, která 
byla sepsána v souvislosti s obchodním případem. Smluvní 
vztah se řídí právním řádem České republiky. Eventuální spory 
budou přednostně řešeny smírnou cestou, v případě 
neúspěchu žalobou u příslušného soudu České republiky, v 
jehož obvodu se nachází sídlo Kupujícího.  


