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Všeobecné prodejní podmínky společnosti 

SENCO Příbram spol. s r.o. 
 

 

1 Základní ustanovení 

 

1.1. Tyto Všeobecné prodejní podmínky (dále jen „VPP“) upravují smluvní vztahy mezi SENCO Příbram spol. s r.o., sídlem 

Plynárenská 292, Příbram I, IČ CZ25096087, (dále jen Dodavatel) a druhou stranou (dále jen Odběratel). Veškeré obchodní 

případy realizované Dodavatelem se řídí výlučně těmito VPP. Okamžikem uzavření Smlouvy Odběratel potvrzuje, že souhlasí 

s těmito VPP, včetně Reklamačního řádu společnosti SENCO Příbram spol. s r.o. Tyto VPP jsou nedílnou součástí veškerých 

nabídek a potvrzení o přijetí objednávek vystavených Dodavatelem a platí, pokud smluvní strany písemně nesjednají ve 

Smlouvě nebo v potvrzení o přijetí objednávky jinak. Tímto Dodavatel výslovně nesouhlasí s objednávkami a potvrzení 

Odběratele s upozorněním na jeho obchodní a nákupní podmínky. Odběratel není oprávněn bez předchozího a 

výslovného souhlasu Dodavatele vyloučit platnost těchto VPP nebo jejich části. 

 

 

2 Pojmy 

 

2.1. V těchto VPP se rozumí: 

2.1.1. „Smlouva“  rámcová smlouva, Dílčí smlouva, Kupní smlouva nebo Smlouva o dílo. 

2.1.2. „Rámcová smlouva“  smlouva upravující podmínky, za nichž budou Dodavatel a Odběratel uzavírat Dílčí smlouvy. 

2.1.3. „Dílčí smlouva“  smlouva o dílo nebo Kupní smlouva uzavřená podle Rámcové smlouvy. 

2.1.4. „Dílo“  zhotovení určité věci na zakázku, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy. 

2.1.5. „Dodavatel“  prodávající podle Kupní smlouvy nebo zhotovitel podle Smlouvy o dílo. 

2.1.6. „Odběratel“  kupující podle Kupní smlouvy nebo objednatel podle Smlouvy o dílo. 

2.1.7. „Služba“ činnost nebo přepracování vykonávané dodavatelem na materiálu nebo zboží dodaným odběratelem. 

2.1.8. „Zboží“  movitá věc, která je jako předmět Smlouvy předávána Odběrateli. 

2.1.9. „Materiál“  věci, které je Odběratel povinen předat Dodavateli k realizaci objednávky. 

2.1.10. „Přejímka“  převzetí Zboží Odběratelem. 

2.1.11. Ostatní pojmy, nejsou-li definovány ve Smlouvě jinak, mají takový význam, jaký vyplývá z právních předpisů, 

případně v jakém smyslu se běžně užívají. 

 

 

3 Rozsah dodávek nebo pracovních výkonů 

 

3.1. Rozsah dodávek či pracovních výkonů určuje písemná Smlouva mezi Dodavatelem a Odběratelem, resp. písemné 

potvrzení o přijetí objednávky. Nabídky Dodavatele jsou nezávazné. 

 

3.2. Smluvní vztah vstupuje v platnost, jestliže Dodavatel po obdržení objednávky Odběratele odešle písemné potvrzení o přijetí 

objednávky a/nebo započne s plněním.  

 

3.3. Provedení dodávek výkonů je v souladu s předpisy platnými v zemi Dodavatele. 

  

3.4. Zboží může být provozováno pouze v normálních pracovních podmínkách podle ustanovení normy ČSN EN 61439-1 

(odpovídá EN 61439-1:2009 ) článků 7.1.1.1, 7.1.2.1 a 7.1.4 a stupni znečištění 1 podle čl. 7.1.3 stejné normy, pokud není 

v prováděcí technické dokumentaci uvedeno jinak 

 

3.5. Pro přepravu, skladování a montáž platí stejná ustanovení jako v odstavci 3, čl. 3.4 

 

3.6. Cenové kalkulace, výkresy a jiné podklady vytvořené Dodavatelem jsou ve vlastnictví Dodavatele s tím, že tento k nim má 

užívací právo a třetím osobám mohou být zpřístupněny pouze po předchozím písemném souhlasu Dodavatele. Příslušné 

výkresy a jiné podklady patřící k nabídce Dodavatele musí být, pokud není zakázka Dodavateli udělena, na jeho žádost 

neprodleně vráceny. 

 

3.7. Odstavec 3, čl. 3.6 platí stejným způsobem i pro podklady Odběratele – ty však mohou být poskytnuty třetí osobě, na níž 

Dodavatel přípustným způsobem převedl dodávku či pracovní výkon. 

 

 

4 Cena, místo plnění 

 

4.1. Místo plnění a cena se rozumí EXW sídlo Dodavatele podle INCOTERMS 2000 bez obalu, pokud není dohodnuto jinak. 

4.2. Pokud Dodavatel na přání Odběratele zajišťuje dopravu, je pojištění přepravy sjednáno pouze na výslovné přání 

Odběratele. 

 

 

5 Vlastnictví zboží 
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5.1. Dodávané Zboží zůstává až do doby úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Dodavatele. Do této doby si Dodavatel 

vyhrazuje právo zpětného převzetí Zboží na náklady Odběratele bez ohledu na to, v jakém držení se Zboží nalézá, a 

Odběratel je povinen zajistit, aby Zboží bylo jednoznačně identifikovatelné. Odběratel je oprávněn Zboží s výhradou 

vlastnictví v řádném obchodním styku zpracovávat a prodávat, tj. při prodejích Odběratele nebo při jeho jiných opatřeních 

nebo jednáních ve prospěch třetích stran není vyloučena postupitelnost jeho pohledávek na třetí strany. Je nepřípustné 

provádět zástavy nebo převedení vlastnictví záruk na zboží s výhradou vlastnictví. Je vyloučené, aby Odběratel nabyl 

vlastnictví zboží s výhradou vlastnictví v případě zpracování nebo přetváření. Zpracování nebo přetváření se provádí vždy 

pro Dodavatele, avšak bez závazku pro něj. Jestliže se zboží s výhradou vlastnictví spojí s jinými movitými věcmi, a sice 

takovým způsobem, že se stanou podstatnou součástí celku, tak se Dodavatel stává spolumajitelem této věci; jeho podíl se 

stanoví dle poměru hodnoty věci v době spojení. Jestliže je však nutné Zboží s výhradou vlastnictví považovat za hlavní věc, 

tak Dodavatel získává výhradní vlastnictví. 

 

 

6 Platební podmínky 

 

6.1. Platby se rozumí netto, tzn. bez jakýchkoliv výloh pro Dodavatele na bankovní účet Dodavatele. 

 

6.2. Stanovení konkrétních platebních podmínek je výsledkem jednání mezi Dodavatelem a Odběratelem. 

 

6.3. Odběratel může vyúčtovat Dodavateli pouze takové pohledávky, které jsou nepopiratelné či právoplatné a na kterých se 

smluvní strany dohodnou. 

 

6.4. Dodavateli vzniká nárok fakturovat ihned po předání dodávaného Zboží Odběrateli nebo prvnímu dopravci. V případě 

dohodnuté Přejímky Odběratelem vzniká právo fakturovat provedením úspěšné Přejímky. Fakturovaná částka je splatná ve 

lhůtě uvedené na daňovém dokladu. 

 

6.5. V případě prodlení Odběratele v plnění závazků není Dodavatel povinen plnit další dodávky do doby, než bude dluh 

vyrovnán. V tomto případě nezaručuje Dodavatel pro další dodávky dodržení stejných platebních podmínek jako na 

dodávky předchozí. Odběratel v tomto případě není oprávněn požadovat sankci za pozdní plnění vzniklé v této souvislosti. 

Při neplnění závazků ze strany Odběratele lze posunout termín plnění potvrzené objednávky, případně vyřadit z evidence 

potvrzených objednávek. 

 

6.6. Nedodrží-li Odběratel stanovený termín platby, je povinností Odběratele uhradit Dodavateli na základě jeho vyúčtování 

úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

7 Dodací lhůta 

 

7.1. Potvrzenou dodací lhůtou se rozumí disponibilita Zboží v sídle Dodavatele. Údaje dodací lhůty jsou informativní. 

 

7.2. Dodržení dodací lhůty předpokládá, že Dodavatel včas obdrží všechny potřebné obchodní a technické podklady a 

případný Materiál, které jsou nutné pro realizaci objednávky. V případě prodlení předání nezbytných podkladů nebo 

Materiálu nebo jakýchkoliv jiných smluvních povinností ze strany Odběratele nebo jejich změny má Dodavatel právo 

prodloužit dodací lhůtu. 

 

7.3. Stejně tak je předpokladem pro dodržení dodací lhůty splnění platebních závazků vůči Dodavateli z předchozích 

obchodních případů. 

 

7.4. Prodlení v dodací lhůtě subdodavatelů nebo dopravců Dodavatele, stávka, požár, povodeň, zákaz dovozu, válka, výluka, 

jakož i jiné případy vyšší moci osvobozuje Dodavatele od povinnosti dodat ve lhůtě, aniž by tímto Odběrateli příslušelo 

právo na odvolání objednávky nebo právo požadovat jakoukoliv náhradu škody nebo smluvní pokutu. 

 

7.5. V případě, že je domluvena Přejímka Odběratele, je Dodavatel povinen vyzvat Odběratele 3 dny před termínem Přejímky. 

Pokud se zástupce Odběratele nedostaví k provedení Přejímky do 5 dnů od termínu Přejímky, je Dodavatel oprávněn 

provést Přejímku sám a Zboží je tímto uvolněno k expedici. 

 

7.6. Je-li převzetí Zboží na přání Odběratele nebo z důvodů ležících na jeho straně odloženo, pak je možné po oznámení 

připravenosti k předání účtovat Odběrateli za každý započatý měsíc skladné ve výši 0,5% ceny Zboží. Skladné je omezeno 

do výše 5% ceny Zboží, pokud nejsou prokázány vyšší náklady. 

 

7.7. Smluvní plnění je ze strany Dodavatele s výhradou, že nevzniknou žádné překážky na základě národních a/nebo 

mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, a/nebo na základě embarg (či jiných sankcí). Dodavatel 

není povinen uhradit škodu tím způsobenou. 

 

7.8. Dokumentace typových skříní Dodavatele a z nich odvozených výrobků dle požadavků Odběratele jsou výhradním 

vlastnictvím Dodavatele a bez jeho souhlasu nesmí být použita za účelem výroby ani kopírována, reprodukována nebo 

předána třetí osobě. Odběratel nemá právo si je chránit jako vlastní duševní majetek. Dodavatel je oprávněn s nimi 

obchodně nakládat a poskytovat je jiným Odběratelům. 
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8 Přechod rizika 

 

8.1. Veškerá rizika, včetně nebezpečí škody na zboží podle Smlouvy, na Odběratele přecházejí v okamžiku, kdy byla dodávka 

splněna viz odstavec IV, čl. 1. nebo v okamžiku, kdy se Odběratel dostane do prodlení s převzetím Zboží. 

 

8.2. Okamžikem prodlení Odběratele s platbami, přechází na Odběratele odpovědnost za všechny ztráty a poškození, 

částečné nebo úplné, které vzniknou na Zboží. 

 

 

9 Převzetí 

 

9.1. Dodané předměty budou převzaty Odběratelem, i když vykazují nepodstatné vady. 

 

9.2. Částečné a/nebo předčasné plnění je přípustné. Dodavatel je oprávněn plnit před termínem sjednaným ve Smlouvě a 

Odběratel je povinen takové plnění přijmout. 

 

9.3. V případě odmítnutí převzetí Zboží zaslaného prostřednictvím dopravce na základě uzavřené Smlouvy z jiných než 

zákonných důvodů je Dodavatel oprávněn po Odběrateli požadovat náhradu škody, která bude Dodavateli způsobena, 

jakožto všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši. 

 

 

10 Záruční podmínky a uplatnění reklamace 

 

10.1. Dodavatel poskytne na dodávané Zboží záruku 12 měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží. 

 

10.2. Při uplatnění reklamace se postupuje dle platného Reklamačního řádu společnosti SENCO Příbram spol. s r.o. 

 

10.3. Záruka na služby dle bodu 2.1.7 je 1 kalendářní měsíc. 

 

 

11 Změna smlouvy, odstoupení 

 

11.1. Pokud vznik nepředvídatelných skutečností ve smyslu odstavce 7, čl. 7.4 změní hospodářský význam či obsah dodávky ve 

značné míře nebo má-li vznik těchto skutečností podstatný vliv na provoz Dodavatele, pak bude Smlouva přiměřeně 

přizpůsobena. Pokud to není hospodářsky obhajitelné, pak má Dodavatel právo od Smlouvy odstoupit. Chce-li využít toto 

právo na odstoupení od Smlouvy, potom je povinen toto Odběrateli sdělit neprodleně po zjištění dosahu události. 

 

 

12 Závěrečná ustanovení  

 

12.1. Veškeré spory, které by vznikly ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny přátelskou dohodou. Nedojde-li k ní, předají 

strany spor místně a věcně příslušnému soudu podle sídla Dodavatele. Smlouva se řídí právem České republiky. Veškeré 

další právní vztahy, které nejsou řešeny těmito podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 

v platném znění.  Aplikace mezinárodní kupní smlouvy podle Vídeňské úmluvy je vyloučena.  

 

12.2. Pokud by některá ustanoveni Smlouvy nebo VPP byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, není tím dotčena 

platnost zbývajících ustanovení. 

 

12.3. Český text těchto VPP je směrodatný. 

 

12.4. Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014. Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto VPP. Starší verze VPP, které tímto 

ztrácí platnost, jsou na vyžádání u Dodavatele. 


