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Všeobecné dodací a záruční podmínky 

EnerSys, s.r.o. 

Poslední aktualizace: 17. září 2018 

1 Obecná ustanovení 

Tyto všeobecné dodací a záruční podmínky (dále jen „Podmínky“) vymezují podmínky, za nichž 
společnost EnerSys, s.r.o., IČO 45241759, se sídlem Praha 4 - Záběhlice, Roztylské náměstí 
649/19, PSČ 14100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
6359 (dále jen „EnerSys“), přijímá objednávky zboží od kupujících, kteří nejsou spotřebiteli (dále jen 
„Odběratel“) a dodává objednané zboží Odběrateli. Koupě a prodej zboží mezi společností EnerSys 
a Odběratelem a příslušná práva a povinnosti smluvních stran se řídí výhradně ustanoveními 
Podmínek. Jakékoli ústní dohody nebo obchodní podmínky Odběratele nejsou pro společnost 
EnerSys závazné, a to ani v případě, že je společnost EnerSys výslovně neodmítne nebo Odběratel 
prohlásí, že hodlá vzájemný smluvní vztah založit pouze na svých vlastních obchodních 
podmínkách. 

2 Plnění objednávek 

Jakákoli nabídka společnosti EnerSys je nezávazná. Smlouva mezi společností EnerSys 
a Odběratelem vzniká až poté, kdy společnost EnerSys Odběrateli písemně potvrdí objednávku. 
Dodávky zboží budou prováděny pouze na základě objednávek potvrzených společností EnerSys. 

Jestliže má Odběratel neuhrazené dluhy, bude splnění objednávky záviset na případném úvěrovém 
limitu, který tomuto Odběrateli společnost EnerSys poskytla. V případě nedodržení pravidel 
úvěrového limitu nebo neuhrazených plateb Odběratele je společnost EnerSys zejména oprávněna 
poskytnout dané zboží jiným odběratelům a pozastavit dodávky. 

Ke zrušení nebo změně potvrzené objednávky je vyžadován výslovný písemný souhlas společnosti 
EnerSys. Jestliže společnost EnerSys přistoupí na zrušení nebo změnu objednávky, je Odběratel 
povinen vrátit zboží společnosti EnerSys na vlastní náklady. 

3 Balení a doprava 

Druh a trasu přepravy a způsob balení určí společnost EnerSys podle konkrétních požadavků 
objednávky. Obaly, včetně zvláštních obalů jako jsou speciální kartony, jsou fakturovány na účet 
Odběratele. Převezme-li přepravce zboží bez opodstatněné námitky, potvrzuje tím vhodnost obalů 
použitých společností EnerSys. 

Společnost EnerSys je oprávněna, ale v žádném případě povinna, uzavřít na náklady Odběratele 
pojištění přepravy. 
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4 Dodávky 

Není-li v potvrzené objednávce uvedeno jinak, místem plnění dodávek je místo, kde se nachází 
odesílající závod nebo jeho sklad (Ex-works). Nebezpečí škody na zboží přechází na Odběratele 
okamžikem, kdy společnost EnerSys předá zboží dopravci v místě dodání. Dodávky se zpravidla 
uskutečňují na účet Odběratele. 

Odběratel je povinen přijímat dílčí dodávky. 

Dojde-li k prodloužení dodací lhůty z důvodů na straně Odběratele, přechází na Odběratele 
nebezpečí spojené s připraveností zboží k dodání, přičemž náklady vzniklé společnosti EnerSys 
budou fakturovány na účet Odběratele. 

5 Dodací lhůta 

Nebude-li v potvrzené objednávce výslovně uvedeno jinak, jsou dodací lhůty nezávazné. 

Dodací lhůta počíná běžet dnem potvrzení objednávky ze strany společnosti EnerSys, avšak teprve 
poté, co budou upřesněny veškeré podrobnosti objednávky, zejména ne dříve, než (i) Odběratel 
poskytl veškeré požadované dokumenty, povolení a potvrzení, a (ii) byla uhrazena zálohová platba, 
pokud byla sjednána. Dodací lhůta je splněna, pokud bylo v okamžiku jejího uplynutí zboží odesláno 
nebo bylo učiněno oznámení, že je připraveno k odeslání v místě dodání. 

Nedodržením dodací lhůty nevzniká Odběrateli nárok na náhradu škody ani na odstoupení od 
smlouvy. Odběratel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu prodlení ani v případě, že je 
výslovně stanovena závaznost dodací lhůty. 

Společnost EnerSys není v žádném případě odpovědná za opožděné dodání z důvodu vyšší moci 
nebo jiných nepředvídatelných okolností, v jejichž důsledku bude dodání pro společnost EnerSys 
nepřiměřeně obtížné nebo nemožné a za něž společnost EnerSys nenese odpovědnost, jako jsou 
zpožděné dodávky na straně jejích dodavatelů, pracovněprávní spory, zásahy orgánů státní správy, 
nedostatek surovin nebo výpadky energie, odstávky zařízení, výluky v dopravě všeho druhu apod. 
V takových případech bude datum dodání automaticky prodlouženo o dobu trvání události vyšší 
moci s přičtením přiměřené lhůty na obnovení provozu. Budou-li uvedené okolnosti trvat déle než 
čtyři měsíce, je společnost EnerSys oprávněna odstoupit od smlouvy. Společnost EnerSys na 
žádost Odběratele uvede, zda hodlá odstoupit od smlouvy nebo dodat zboží v přiměřené dodatečné 
lhůtě, kterou sama určí. Odběratel není oprávněn domáhat se náhrady škody. 

6 Ceny 

Odběratel je povinen zaplatit cenu uvedenou v potvrzené objednávce bez jakýchkoli slev, srážek 
nebo jiných odpočtů. 

Daň z přidané hodnoty a náklady na dodání, zejména náklady na přepravu, pojištění přepravy, cla 
a celní odbavení a poplatky za balení budou fakturovány zvlášť a hradí je Odběratel. 
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7 Platba 

Nebude-li sjednáno písemně jinak, jsou faktury společnosti EnerSys splatné do 10 dnů od data 
vystavení faktury. Veškeré platby musí být provedeny tak, aby společnosti EnerSys nevznikly žádné 
náklady. Bankovní poplatky, eskontní poplatky a poplatky za inkaso hradí Odběratel. 

Jestliže není platba uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Odběratel v prodlení i bez upomínky ze strany 
společnosti EnerSys. V případě prodlení Odběratele je společnost EnerSys oprávněna účtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti platby. 
Společnost EnerSys si v případě prodlení Odběratele výslovně vyhrazuje právo odstoupit od 
smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. 

Dojde-li k podstatnému zhoršení finanční situace Odběratele, je společnost EnerSys oprávněna 
podle vlastního uvážení požadovat buď placení záloh, nebo poskytnutí řádného zajišťovacího práva. 
Pokud nebude tento požadavek splněn, je společnost EnerSys oprávněna pozdržet dodávky. 

8 Výhrada vlastnictví 

Dodané zboží zůstane vlastnictvím společnosti EnerSys, dokud Odběratel v plné výši nevyrovná 
veškeré nároky, které vůči němu společnost EnerSys má. 

Odběratel je oprávněn v rámci běžného obchodního styku zpracovávat, sestavovat a prodávat zboží, 
na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva společnosti EnerSys, ledaže je Odběratel v prodlení 
s platbou nebo pozastavil platby. Odběratel není oprávněn zřídit zástavní právo ani žádné jiné 
zajišťovací právo ve vztahu ke zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva společnosti 
EnerSys. V případě dalšího převodu zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva 
společnosti EnerSys, postoupí Odběratel společnosti EnerSys veškeré své nároky a práva vůči 
příslušnému zákazníkovi. Odběratel bude na žádost společnosti EnerSys informovat své zákazníky 
o tom, že byla jeho práva postoupena společnosti EnerSys, a převede na společnost EnerSys 
veškerou dokumentaci a informace nezbytné pro uplatnění práv. Odběratel je však oprávněn 
inkasovat pohledávky postoupené společnosti EnerSys, není-li v prodlení s platbou nebo 
nepozastavil-li platby. 

Jsou-li v místě určení zboží nezbytná zvláštní opatření k zajištění účinnosti výhrady vlastnického 
práva (např. zápis do veřejného rejstříku apod.) nebo postoupení, musí Odběratel společnosti  

EnerSys tuto skutečnost oznámit a na vlastní náklady přijmout příslušná opatření. Není-li v daném 
místě výhrada vlastnického práva možná, musí Odběratel na vlastní náklady vynaložit veškeré úsilí, 
aby společnosti EnerSys poskytl odpovídající zajišťovací práva. 

9 Vady a záruka 

Společnost EnerSys zaručuje, že vlastnosti a funkčnost dodaného zboží splňují zaručené 
specifikace. Zaručenými specifikacemi jsou pouze specifikace uvedené v potvrzené objednávce 
a zveřejněných technických specifikacích. 
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Jakákoli jiná prohlášení a záruky týkající se zboží se tímto výslovně vylučují. Dále jsou vyloučeny 
jakékoli záruky ve vztahu k vadám vyplývajícím z běžného opotřebení, nesprávného nebo násilného 
zacházení, vystavení nepříznivým vlivům, nedodržení požadavků na instalaci, provoz nebo údržbu, 
nehod nebo událostí vyšší moci. 

Společnost EnerSys odpovídá za vady zboží pouze tehdy, pokud ji Odběratel o těchto vadách 
neprodleně písemně vyrozumí nejpozději 10 dní po doručení zboží. Není-li vada skrytou vadou, 
nenese společnost EnerSys odpovědnost za vady, které nebyly oznámeny ve výše uvedených 
lhůtách. 

Společnost EnerSys v případě vzniku vady, za niž podle těchto Podmínek nese odpovědnost, vadné 
zboží podle vlastního uvážení buď zdarma opraví či vymění, nebo odstoupí od smlouvy a vrátí 
zaplacenou kupní cenu. Na vyzvání společnost EnerSys Odběratel vadné zboží nebo jeho vzorek 
zašle společnosti EnerSys k posouzení. 

Veškeré nároky Odběratele z vad podléhají promlčecí lhůtě, jejíž délka je jeden rok od data dodání 
zboží. 

10 Omezení odpovědnosti 

Jakákoli odpovědnost společnosti EnerSys jakožto prodávajícího nad rámec odpovědnosti z vad 
uvedené v článku 9 za nároky vyplývající z objednávky, dodání a užívání zboží nebo za související 
nároky (včetně porušení záruky, prodlení, nedbalosti, porušení smlouvy, deliktního jednání) se 
vylučuje v rozsahu přípustném podle českého práva. 

11 Ochrana osobních údajů 

„Osobními údaji“ se rozumí jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osoby; identifikovatelnou osobou je taková osoba, která může být přímo či nepřímo 
identifikována, a to zejména odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více faktorů pro ni 
specifických fyzických, fyziologických, duševních, ekonomických, kulturních nebo sociálních 
vlastností.  

Odběratel: (a) bude zacházet s Osobními údaji všech zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců 
společnosti EnerSys jako s důvěrnými informacemi společnosti EnerSys; (b) přijme vhodná 
technická a organizační bezpečností opatření k ochraně Osobních údajů; (c) použije a povolí 
zaměstnancům a třetím osobám používat Osobní údaje v souladu s instrukcemi společnosti EnerSys 
pouze pro účely přímo související s výkonem povinností vyplývajících z objednávky a těchto 
Podmínek (d) zdrží se předání Osobních údajů mimo Evropskou unii, s výjimkou situace, kdy 
společnost EnerSys udělila předchozí souhlas s tímto předáním a Odběratel uspokojil všechny 
dodatečné a přiměřené požadavky společnosti EnerSys; (e) odškodní společnost EnerSys za 
veškeré ztráty, náklady, výdaje, škody, závazky, požadavky, nároky, žaloby nebo řízení, které by 
společnost EnerSys mohla utrpět nebo které by mohly vyvstat v souvislosti s jakýmkoliv porušením 
tohoto ustanovení; a (f) bezodkladně informuje společnost EnerSys o: jakékoli právně závazné 
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žádosti o zpřístupnění Osobních údajů ze strany správních orgánů (pokud to není jinak zakázáno), 
jakémkoliv náhodném nebo neoprávněném zpracování Osobních údajů, a jakýchkoli žádostech 
fyzických osob, kterých se Osobní údaje týkají, aniž by na ně odpovídal, ledaže by k tomu byl 
oprávněn společností EnerSys. 

Odběratel výslovně souhlasí s tím, že společnost EnerSys, její zaměstnanci, dodavatelé a/nebo 
zástupci mohou zpracovávat Osobní údaje týkající se výkonu povinností vyplývajících z objednávky 
a těchto Podmínek v interním systému společnosti EnerSys a předávat tyto údaje přidruženým 
společnostem společnosti EnerSys. Odběratel zaručuje a prohlašuje, že je v souladu se všemi 
použitelnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a místními právními předpisy 
v souvislosti se získáním a předáváním Osobních údajů do společnosti EnerSys. Společnost 
EnerSys udržuje informační oznámení vysvětlující, jak bude zpracovávat Osobní údaje, na 
https://www.enersys.com/emea/crm. Odběratel se zavazuje sdělit toto informační oznámení 
osobám, jejichž osobní údaje tvoří součást Osobních údajů.  

12 Rozhodné právo, příslušnost soudů 

Smluvní vztahy mezi Odběratelem a společností EnerSys se řídí právem České republiky, 
s vyloučením Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) 
z roku 1980. 

Veškeré spory vyplývající ze smluvního vztahu mezi Odběratelem a společností EnerSys nebo s 
tímto smluvním vztahem související, včetně sporů ohledně jeho uzavření, závaznosti, změny a 
ukončení, budou rozhodovány tím z níže uvedených soudů, který bude mít věcnou příslušnost: 
Obvodní soud pro Prahu 4 nebo Městský soud v Praze. Společnost EnerSys si však vyhrazuje právo 
podat žalobu na Odběratele v místě jeho bydliště, podnikání nebo sídla. 

! 


