
 

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – prodej 

 
pro obchodní společnost KLINGER Kempchen s.r.o. 

  
 

účinné ode dne 01.11.2019 
   
 
  

I. 
Všeobecná ustanovení 

  
I.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve 

smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 
zákoník“). Účelem těchto VOP je podrobná úprava závazků z kupních smluv uzavřených 
mezi prodávajícím/dodavatelem, kterým je obchodní společnost KLINGER Kempchen s.r.o. 
(dále jen „Prodávající“), a kupujícím/odběratelem, kterým je podnikající právnická nebo 
fyzická osoba (dále jen „Kupující“). 

 
  
I.2  Tyto VOP společně s konkrétními podmínkami koupě, jež jsou obsahem rámcové smlouvy, 

kupní smlouvy, potvrzené objednávky apod. (dále též „Smlouva“), představují úplnou 
dohodu smluvních stran o podmínkách koupě zboží a nahrazují všechny podmínky dříve 
navrhované Kupujícím či Prodávajícím a předchozí ústní či písemná ujednání týkající se 
obsahu Smlouvy. Smlouvu tvoří vlastní text Smlouvy a tyto VOP, přičemž pokud ze Smlouvy 
budou vyplývat odchylná ujednání smluvních stran oproti těmto VOP, pak platí přednostně 
ujednání Smlouvy oproti těmto VOP. Smlouvu uzavírají smluvní strany jako podnikatelé při 
výkonu podnikatelské činnosti.    

 
  
I.3  Tyto VOP jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření Smlouvy, pokud bude Smlouva 

obsahovat písemný odkaz na tyto VOP a tyto VOP budou ke Smlouvě přiloženy nebo 
Kupující potvrdí ve Smlouvě či jiným způsobem, že je mu obsah těchto VOP znám.  Kupující 
uznává tyto VOP jako závazné podmínky pro všechny dodávky zboží, které mají být 
provedeny na základě Smlouvy.    

 
   
I.4  Za právní jednání učiněná písemně jsou považována též právní jednání učiněná 

elektronickými nebo jinými technickými prostředky (zejména e-mailem), umožňujícími 
zachycení obsahu a určení jednající osoby, za předpokladu, že jejich obsah bude určitý a 
srozumitelný.   

 
   
  
 

II. 
Předmět Smlouvy 

 
  
II.1  Pro účely těchto VOP se zbožím rozumí věci blíže specifikované ve Smlouvě (dále jen 

„Zboží“).    
 
  
II.2  Smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá a odevzdá Zboží a umožní mu nabýt 

vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu 
kupní cenu.   



 

  
 
II.3  Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu Zboží řádně a včas, to je ve sjednaných 

termínech a množství a ve sjednané kvalitě a jakosti, jinak v kvalitě a jakosti odpovídající 
příslušným předpisům a technickým normám (včetně technických norem nemajících obecně 
závazný charakter), platným a účinným v České republice.     

 
 
 
II.4  Pokud Kupující obdržel návrh Smlouvy, a byl informován o těchto VOP a aniž by Smlouvu 

akceptoval, má se za to, že Kupující tímto vyjádřil svůj souhlas se Smlouvou, včetně těchto 
VOP, tedy že návrh Smlouvy přijal, a to k okamžiku, kdy Prodávající odeslal Zboží 
Kupujícímu.    

 
  
  
 

III. 
Kupní cena 

 
  
III.1  Kupní cena Zboží je cena sjednaná dohodou smluvních stran ve Smlouvě. Nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak, je dohodnutá kupní cena Zboží pevná, závazná a neměnná.  
  
III.2  Pokud je sjednána kupní cena Zboží za jednotku hmotnosti (např. cena za 1 

kg/tunu/CZK/EUR), případně dle jiných jednotek (jednotka míry, např. metr) či dle počtu kusů 
Zboží, je rozhodující údaj o Zboží uvedený v příslušném dodacím listu/nákladním listu.   

 
  
III.3 Nevyplývá-li z obsahu sjednané dodací doložky dle INCOTERMS 2010 jinak, případně není-

li dodací doložka dle INCOTERMS 2010 ve Smlouvě sjednána, případně není-li ve Smlouvě 
uvedeno jinak, jsou v kupní ceně Zboží zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího spojené s 
dodáním Zboží do dohodnutého místa dodání, včetně nákladů na dopravu Zboží ke 
Kupujícímu a ostatních nákladů spojených s plněním závazků dle Smlouvy.   

 
  
III.4  Není-li výslovně ve Smlouvě dohodnuto jinak, je kupní cena Zboží uvedena jako cena ve výši 

nezahrnující daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ke kupní ceně Zboží bude DPH 
účtována sazbou platnou ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění, stanoví-li tak 
zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„ZDPH“). Toto neplatí, pokud je plnění uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti 
a povinnost přiznat DPH má Kupující.    

 
   
III.5  Prodávající je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu se ZDPH. 

Pokud správce daně oprávněně zpochybní u Kupujícího Prodávajícím uplatněný daňový 
režim, je Prodávající povinen vystavit opravný daňový doklad. Vzájemné závazky, vzniklé z 
důvodu opravy DPH, budou splněny ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne vystavení opravného 
daňového dokladu.   

 
  

IV. 
Platební podmínky 

 
  
IV.1  Kupní cenu Zboží hradí Kupující na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím 

nejpozději do patnácti (15) dnů po splnění závazku Prodávajícího k odevzdání Zboží, tj. jeho  



 

 
dodání do dohodnutého místa určení. Nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran, je lhůta 
splatnosti kupní ceny podle daňových dokladů čtrnáct (14) dnů od data jejich vystavení 
Prodávajícím za předpokladu, že příslušný daňový doklad (faktura) bude Kupujícímu doručen 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů od data jeho vystavení. V případě, že mezi dnem 
uvedeným v příslušném daňovém dokladu (faktuře) jako den jejího vystavení a dnem 
faktického doručení daňového dokladu (faktury) Kupujícímu uplyne doba delší než tři (3) 
pracovní dny, je Kupující oprávněn prodloužit splatnost kupní ceny Zboží podle takového 
daňového dokladu (faktury) o počet dnů přesahujících lhůtu tří (3) pracovních dnů, aniž by 
toto znamenalo prodlení na straně Kupujícího.    

 
  
IV.2  Pokud se smluvní strany dohodnou na dodání Zboží „na dobírku“ prostřednictvím dopravce, 

bude úhrada kupní ceny Zboží realizována ve formě hotovosti dle podmínek příslušného 
dopravce.    

 
 
IV.3  Každý daňový doklad vystavený Prodávajícím bude obsahovat náležitosti běžného daňového 

dokladu dle obecně závazných právních předpisů a splňovat podmínky podle bodu IV.5 
těchto VOP. V případě, že kterýkoliv daňový doklad (faktura) nebude tyto náležitosti 
obsahovat anebo tyto podmínky splňovat, je Kupující oprávněn daňový doklad vrátit 
Prodávajícímu k opravě (k přepracování).  

 
  
IV.4  Úhrada závazků Kupujícího dle daňových dokladů může být realizována též formou 

zápočtu vzájemných pohledávek a závazků, pokud budou existovat mezi smluvními 
stranami vzájemné pohledávky a závazky způsobilé k započtení.  

 
  
IV.5  Vyjma platby kupní ceny Zboží dodaného na dobírku  (viz bod IV.2 těchto VOP), bude kupní  

cena Zboží  placena bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího, 
který byl sdělen Kupujícímu před uzavřením Smlouvy a bude uveden na řádném daňovém 
dokladu (faktuře) , přičemž tento bankovní účet Prodávajícího bude současně bankovním 
účtem, zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH (dále jen „Zveřejněný účet“). .  

 
  
IV.6 Doručování daňových dokladů (faktur) Prodávajícím je sjednáno zpravidla elektronicky (ve 

formátu PDF), a to e-mailem.   
 
  
 

V. 
Dodací podmínky 

 
  
V.1 Prodávající splní svou povinnost dodání Zboží dle dodací doložky DAP dle INCOTERMS 

2010 (případně jiné časově následující verze INCOTERMS), tj. dodáním Zboží do 
dohodnutého místa určení, tj. jakmile je Zboží dáno k dispozici Kupujícímu na příchozím 
dopravním prostředku připravené k vykládce v tomto místě určení. Není-li ve Smlouvě 
dohodnuta dodací doložka DAP ani jiná doložka dle INCOTERMS 2010, pak Prodávající 
splní závazek k dodání Zboží jeho řádným odevzdáním Kupujícímu v dohodnutém místě 
plnění/určení.  

 
  
 
 



 

 
V.2  Místo plnění/určení (tj. adresa příslušného provozu/závodu Kupujícího) je obsahem Smlouvy, 

případně bude sděleno/upřesněno Kupujícím Prodávajícímu v rámci odesílacích dispozic 
před odesláním Zboží.    

  
V.3 Prodávající dodá Zboží v průběhu lhůty sjednané ve Smlouvě jako čas plnění. Prodávající 

je oprávněn dodat Zboží předčasně, pokud takové dodání Kupující neodmítne poté, kdy byl 
Prodávajícím informován o připravenosti Zboží k odeslání.    

  
V.4  Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, není Prodávající oprávněn k částečným  

dodávkám Zboží bez předchozího souhlasu Kupujícího.  
  
V.5  Společně se Zbožím je Prodávající povinen odevzdat Kupujícímu veškeré doklady 

nezbytné k převzetí, volnému nakládání, k prokázání původu a užívání Zboží, případně 
doklady uvedené ve Smlouvě.    

  
V.6  Zboží nesmí být zatíženo právními vadami, musí být prosté jakýchkoliv závazků, nároků či 

práv třetích osob.  
  
V.7  Pokud se smluvní strany na základě požadavku Kupujícího nedohodnou na speciálním 

způsobu balení Zboží, je Prodávající povinen opatřit Zboží balením podle zvyklostí pro daný 
typ dodávaného Zboží, vhodným pro odeslání a přepravu dodávaného Zboží, které zaručí, 
že Zboží nebude během přepravy poškozeno či zničeno. Obaly jsou považovány za nevratné 
obaly, které zůstávají v dispozici Kupujícího (Kupující se stává vlastníkem obalů při převzetí 
Zboží), vyjma obalů, u kterých se smluvní strany dohodnou na podmínkách jejich vrácení 
zpět k Prodávajícímu.    

 
 

VI. 
Záruka za jakost 

 
  
VI.1  Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost v délce 6 měsíců ode dne dodání Zboží 

Kupujícím pro požadovaný či obvyklý účel, pokud nebude v záručním listě či Smlouvě 
uvedena delší záruční doba. Prodávající zárukou za jakost garantuje, že si Zboží po dobu 
záruky zachová obvyklé/sjednané (požadované) vlastnosti a technické parametry a bude 
způsobilé k použití pro účel dle Smlouvy, případně pro obvyklý účel. Záruka se nevztahuje 
na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.  

  
VI.2  V případě reklamace vady Zboží je Kupující oprávněn k volbě nároku z vadného plnění 

(bezplatná oprava anebo výměna vadného Zboží za bezvadné anebo vrácení kupní ceny 
Zboží a/nebo kombinace uvedených nároků) na základě vyjádření provozu/závodu 
Kupujícího, s přihlédnutím k charakteru/závažnosti reklamované vady. Veškeré náklady 
spojené s náhradní dodávkou Zboží Kupujícímu nebo opravou Zboží a náklady účelně 
vynaložené při uplatnění práva z vadného plnění a náhradu škody vzniklé Kupujícímu 
dodáním vadného Zboží anebo jeho vadou nese Prodávající. Na žádost Prodávajícího (na 
jeho náklady a riziko) zašle Kupující zpět Prodávajícímu vadné Zboží.   

  
VI.3  Prodávající se zavazuje neprodleně reagovat na reklamaci Kupujícího a předložit návrh 

řešení reklamace při respektování Kupujícím uplatněné volby nároku z vadného plnění, vše 
nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení reklamace Kupujícího. V této lhůtě rovněž 
Prodávající sdělí Kupujícímu termín nezbytný k odstranění vady či k jiné formě vyřešení 
reklamace (např. výměna Zboží).  

  
VI.4  V případě Kupujícím oprávněně reklamovaných záručních vad Zboží se záruční doba 

prodlužuje o dobu od obdržení reklamace Prodávajícím až do doby úplného odstranění 
reklamované vady.   



 

 
VI.5  Vady Zboží, které jsou zjevné již při odevzdání Zboží Prodávajícím (dopravcem 

Prodávajícího), zejména nesrovnalosti v množství, zřejmá porušenost zásilky Zboží nebo 
neúplnost dodávky či okolnosti tomu nasvědčující, musí být oznámeny Prodávajícímu 
nejpozději do 3 dnů od převzetí Zboží Kupujícím.      

 
VII. 

Sankční ujednání 
 
  
VII.1 Pro případ prodlení Kupujícího s plněním peněžitého závazku, přijatého v rámci Smlouvy 

nebo jinak z ní vyplývajícího, činí sazba úroku z prodlení dvacet pět tisícin procenta (0,025 
%) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Obě smluvní strany shodně konstatují, 
že takto stanovená úroková sazba je v obdobných obchodních vztazích co do své výše 
standardní a není vůči Kupujícímu hrubě nespravedlivá.  

  
  

VIII. 
Vyšší moc 

  
 
VIII.1  V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu podle Smlouvy vznikne nezávisle na vůli 

některé ze smluvních stran mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která 
dočasně nebo trvale zabránila některé ze smluvních stran ve splnění závazků ze Smlouvy, 
zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informovat o těchto překážkách, 
jakož i o předpokládané době jejich trvání a projednat další opatření. Těmito „překážkami“ 
smluvní strany shodně rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, zejména stávku, válku, jiné nepokoje 
podobného charakteru, obchodní, měnové, politické či jiné opatření úřadů, přírodní pohromy, 
jako požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, arktické mrazy znemožňující či omezující 
přepravu zboží apod., a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynů 
příslušných státních orgánů, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností ze 
Smlouvy. Smluvní strana, u níž nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědná za neplnění 
závazků ze Smlouvy ani za vzniklé prodlení.    

  
VIII.2 Pokud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující třicet (30) kalendářních 

dnů, jsou smluvní strany povinny splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky 
vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu 
působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci déle než 30 kalendářních dnů, má každá 
ze smluvních stran právo od Smlouvy odstoupit.  

 
  

IX. 
Mlčenlivost, důvěrné informace, duševní vlastnictví 

 
  
IX.1 Veškeré dokumenty, datové materiály a informace, poskytnuté jednou ze smluvních stran 

druhé smluvní straně v souvislosti se Smlouvou, jsou důvěrné a přijímající smluvní strana je 
oprávněna zpřístupnit je třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem poskytující 
smluvní strany, nebude-li se jednat o skutečnosti či informace obecně známé či dostupné z 
veřejných zdrojů.  

  
IX.2  Pokud Kupující poskytne Prodávajícímu dokumentaci nezbytnou k výrobě a dodání Zboží (tj. 

nákresy, výkresy a další podklady), je Prodávající oprávněn tuto dokumentaci použít 
výhradně k účelu, k němuž mu byla poskytnuta; Prodávající není oprávněn použít tuto 
dokumentaci pro svou potřebu či jinak v rozporu s účelem Smlouvy ani ji předat třetím 
osobám, příp. jim umožnit přístup k této dokumentaci. Kupující si vyhrazuje vlastnická, 
průmyslová a autorská práva k této dokumentaci.     



 

 
 
  
  
 

X. 
Ostatní ustanovení 

 
  
X.1  Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.   
  
X.2 Právo odstoupit od Smlouvy má oprávněná smluvní strana jen v případě podstatného 

porušení Smlouvy povinnou smluvní stranou nebo v případech výslovně uvedených ve 
Smlouvě, těchto VOP nebo Občanském zákoníku.  

   
X.3 Každá ze smluvních stran může dále od Smlouvy odstoupit v případě, že  

a/ bude příslušným soudem rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo  
b/ druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.  

  
X.4 Účinky odstoupení nastávají vždy okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

od Smlouvy druhé smluvní straně, přičemž za písemnou formu se považuje též zaslání e-
mailem či faxem.   

 
X.5 Jde-li o Smlouvu, jejímž předmětem jsou opakované dodávky Zboží stejného druhu a 

Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, je Kupující oprávněn Smlouvu ukončit písemnou 
výpovědí s výpovědní dobou tři (3) měsíce; Smlouva v takovém případě skončí uplynutím 
posledního dne třetího (3.) kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně.  

   
 
  

XII. 
Závěrečná ustanovení 

  
XI.1 Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit ochranu osobních údajů týkající se druhé 

smluvní strany, které bude zpracovávat na základě Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní. Při 
zpracování osobních údajů jsou smluvní strany povinny zejména zajistit, aby osobní údaje 
byly zpracovány zákonným způsobem, pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně 
nutnou, a aby osobní údaje byly technicky a organizačně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení nebo 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 
zneužití. Smluvní strany jsou dále povinny zajistit, aby byly personálně a organizačně 
nepřetržitě po dobu zpracovávání těchto osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti 
vyplývající z právních předpisů, zejména z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. 
„GDPR“). Za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR zveřejnil Kupující na svých 
webových stránkách (www.klinger-kempchen.cz) informaci – dokument s názvem „GDPR“. 

  
XI.2  Právní vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím z uzavřené Smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, jakož i veškeré další záležitosti neřešené ve Smlouvě či v těchto VOP, se řídí 
českým právem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.    

 
XI.3  Všechny spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím, které se nepodaří odstranit smírným 

jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány podle českého hmotného a 
procesního práva, a to soudem věcně příslušným k jejich projednání, jehož místní příslušnost 
bude určena podle adresy sídla Prodávajícího.   


