BIEBIGHÄUSER Predajné a dodacie podmienky
Biebighäuser Slovakia s.r.o.
I. Rozhodné podmienky
1. Právne vzťahy pre všetky dodávky a plnenia zo
strany spoločnosti Biebighäuser Slovakia s.r.o.
(dodávateľ)
voči
podnikom/podnikateľom
resp.
zmluvným partnerom (objednávateľ) sa riadia podľa
týchto podmienok a prípadných iných písomných dohôd.
V prípade, ak spoločnosť Biebighäuser Slovakia s.r.o.
objedná dodávky a plnenia, platia nákupné podmienky
spoločnosti Biebighäuser Slovakia s.r.o..
2. Zmeny a doplnenia musia byť v písomnej forme. Iné
všeobecné obchodné podmienky objednávateľa
neplatia. Neplatia ani vtedy, ak proti nim nebol
v jednotlivom prípade vyjadrený odpor resp. nesúhlas.
Toto platí predovšetkým, ale nie výlučne pre ponuky
objednávateľa, jeho všeobecné obchodné podmienky,
dodacie, platobné, zmluvné podmienky alebo iné
zmluvné dokumenty objednávateľa, prípadné zmluvy
o budúcich zmluvách alebo inú korešpondenciu
v súvislosti s uzatvorením zmluvy, pokiaľ nebolo
v písomnej forme výslovne dohodnuté niečo iné. Tieto
predajné a dodacie podmienky platia aj pre všetky
budúce dodávky a plnenia dodávateľa objednávateľovi,
aj ak nebudú opätovne výslovne dohodnuté. Tieto
predajné podmienky platia teda pri stálych obchodných
vzťahoch aj pre budúce obchody / zmluvné vzťahy, pri
ktorých sa na ne výslovne odvoláva, pokiaľ boli
akceptované / podpísané objednávateľom v skoršom
termíne a teda sú stranám známe. Platia len pre
podnikateľov v zmysle § 2 slovenského Obchodného
zákonníka
ako aj pre subjekty s obdobným
postavením.
II. Objednávka
1. Objednávka a prijatie pri dodacích a rámcových
zmluvách a výzvy na dodanie, ako aj ich zmeny
a doplnenia musia byť v písomnej forme. Výzvy na
dodanie je možné realizovať aj prostredníctvom
diaľkového prenosu údajov/dát.

ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu, ak by vady
neboli odstránené) až do riadneho splnenia.
5. Dodávateľ je oprávnený bez prechádzajúceho
písomného súhlasu objednávateľa postúpiť pohľadávky,
ktoré voči nemu má, alebo nechať ich vymáhať zo
strany tretích osôb. Objednávateľ nie je oprávnený bez
predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa
postúpiť svoje pohľadávky voči dodávateľovi alebo
nechať/poveriť tretie osoby, aby ich vymáhali.
6. Objednávateľ je oprávnený započítať len také
protinároky/pohľadávky, ktoré boli právoplatne zistené
alebo pri ktorých dodávateľ výslovne písomne súhlasil
so započítaním. Objednávateľ má zádržné právo
rovnako len v prípadoch uvedených vo vete 1.
7. Dodávateľ nepodlieha žiadnym obmedzeniam, čo sa
týka
výkonu
zádržného
práva
a oprávnenia
k započítaniu z jeho strany. V tomto smere platia pre
dodávateľa zákonné ustanovenia.
IV. Mlčanlivosť
1. Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať
s obchodnými
a technickými
informáciami
a
podrobnosťami, ktoré nie sú verejne dostupné alebo
známe a o ktorých sa dozvedia prostredníctvom
vzájomných obchodných vzťahov, ako s obchodným
tajomstvom.
Nie je povolené prenechať alebo inak sprístupniť
nákresy, modely, šablóny, vzorky a podobné predmety
neoprávneným
tretím
osobám.
Rozmnožovanie
takýchto predmetov je prípustné len v rámci
prevádzkových potrieb a pri dodržaní ustanovení
o autorskom práve/ práv duševného vlastníctva. Tieto
povinnosti pretrvajú aj po ukončení dodávateľského
vzťahu. Dodávateľ je povinný uložiť svojim
subdodávateľom zodpovedajúcu povinnosť.

2. Všetky ponuky dodávateľa sú informatívne
a nezáväzné. Objednávka sa stáva záväznou až jej
písomným potvrdením zo strany dodávateľa. Dohody
o vlastnostiach musia byť v písomnej forme.

2. Zmluvné strany môžu propagovať svoje obchodné
spojenie len s predchádzajúcim písomným súhlasom
druhej strany.

3. V rámci únosnosti z pohľadu dodávateľa môže
objednávateľ požadovať zmeny predmetu dodávky
ohľadne konštrukcie a vyhotovenia. Pritom je potrebné
na základe vzájomnej dohody primerane upraviť
dopady, predovšetkým vyššie alebo nižšie náklady ako
aj termíny dodávky.

V. Dodacie termíny a lehoty, podmienky dodania
1. Dohodnuté termíny a lehoty sú záväzné len vtedy, ak
ich dodávateľ písomne potvrdil.

4. Pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné, dodanie sa
uskutoční nepoistené, na náklady a nebezpečenstvo
objednávateľa na miesto prijatia alebo použitia, ktoré
určil alebo uvedie objednávateľ. Nebezpečenstvo škody
na tovare prechádza na objednávateľa odovzdaním
osobe, ktorá je poverená vykonaním dopravy. V iných
prípadoch, najmä pre prípad povinnosti doručenia zo
strany dodávateľa resp. ak sa dodávateľ zaviaže, že
tovar dodá do určitého miesta, platí, že nebezpečenstvo
škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase,
keď opustí
závod, prevádzkareň alebo sídlo
dodávateľa.
5. Dodávateľ je vždy oprávnený určiť dopravný
prostriedok a trasu prepravy. Odlišné dohody musia byť
v písomnej forme.

III. Ceny a platba
1. Všetky ceny uvedené dodávateľom sú bez zákonnej
DPH.
Cena
neobsahuje
náklady na
obaly,
zaslanie/dopravu a poistenie a objednávateľ ich musí
uhradiť zvlášť, okrem prípadu, ak dodávateľ výslovne
potvrdí ich prevzatie v písomnej forme.
2. Ak nebolo dohodnuté niečo iné v rámcovej zmluve
alebo na základe inej dohody, platba sa uskutoční do
30 dní od doručenia faktúry netto (bez akýchkoľvek
zrážok alebo skont). To platí aj pre prijatie predčasných
dodávok. Dodávateľ je kedykoľvek oprávnený bez
uvedenia dôvodu vyžadovať platbu súbežne s dodaním.
3. Platba sa uskutoční prevodom alebo šekom. Šeky sa
prijímajú len za účelom uspokojenia dodávateľa.
4. Pri vadnej dodávke je objednávateľ oprávnený
zadržať platbu v pomernej výške (časť kúpnej ceny,
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2. Písomne potvrdený termín dodávky však podlieha
výhrade správneho, úplného a včasného zabezpečenia
vlastných dodávok zo strany dodávateľa. V prípade, ak
dodávateľ neobdrží dodanie zo strany svojho
dodávateľa, prislúcha obom stranám právo odstúpiť
v tomto rozsahu od zmluvy. Zodpovednosť (článok XI)
dodávateľa odpadá podľa viet 1 a 2 len v prípade, ak
nedostatočné, oneskorené alebo úplne vynechané
zabezpečenie vlastných dodávok nie je spôsobené
porušením povinnosti zo strany dodávateľa.
3. Pokiaľ nie je dohodnuté písomne inak, pre dodržanie
termínu alebo lehoty dodania je rozhodujúci okamih,
kedy je tovar pripravený podľa okolností na prepravu,
dodanie alebo vyzdvihnutie, o čom bude objednávateľ
príslušne upovedomený; uvedené sa považuje za
dodanie.
4. Objednávateľ je povinný prevziať predčasne dodaný
tovar. Nie je dohodnutá výhrada spätného zaslania na
náklady dodávateľa, pričom takáto výhrada vyžaduje
výslovnú písomnú dohodu medzi stranami. V prípade,
ak objednávateľ tovar do dohodnutého termínu dodania
skladuje, znáša vzniknuté alebo s tým súvisiace
náklady.
Skladovanie
sa
uskutočňuje
na
nebezpečenstvo a riziko objednávateľa.
5. Čiastočné dodávky sú prípustné, pokiaľ z toho pre
objednávateľa nevyplývajú závažné a neprimerané
nevýhody.
VI. Omeškanie s dodávkou
1. Dodávateľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu
z omeškania. Toto neplatí pre ušlý zisk a škody na
základe prerušenia prevádzky, ktoré sa nenahrádzajú.
Uplatní sa článok XI.
2. Pri nedbanlivosti je náhrada škody obmedzená na
zvýšené náklady na dopravu, náklady na dodatočné
vybavenie a na vyššie výdavky pri náhradnej kúpe po
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zbytočnom uplynutí dodatočnej lehoty alebo pri strate
záujmu o dodanie.
VII. Vyššia moc
Vyššia moc, pracovné spory, nepokoje, úradné
opatrenia a iné nepredvídané, neodvrátiteľné a závažné
udalosti (najmä požiar, zemetrasenie, povodeň,
nepriaznivé poveternostné podmienky alebo akékoľvek
iné udalosti vyššej moci, karantény, epidémie,
pandémie alebo iné regionálne zdravotnícke krízy,
pracovné stávky alebo výluky, nepokoje, verejné násilie,
vzbury, občianska neposlušnosť, ozbrojený konflikt,
teroristické činy alebo vojna alebo ich bezprostredná
hrozba alebo iný dôvod mimo primeranej kontroly
dodávateľa) oslobodzujú dodávateľa od povinností plniť
počas obdobia ich existencie a v rozsahu ich účinku.
To platí aj v prípade, ak tieto udalosti nastanú
v momente, v ktorom sa dodávateľ nachádza
v omeškaní. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť
bezodkladne
v primeranom
rozsahu
potrebné
informácie a v dobre viere prispôsobiť svoje záväzky
zmeneným pomerom. V prípade oneskorenia dodávky
alebo plnenia, ktoré je spôsobené vyššou mocou alebo
objednávateľom sa dodací termín alebo termín
poskytnutia plnenia predĺži o dobu, počas ktorej taká
skutočnosť trvá alebo o vzájomne dohodnutú dobu.
VIII. Kvalita a dokumentácia
1.
Zmeny
predmetu
dodávky
nevyžadujú
predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa, pokiaľ si
ich objednávateľ želal alebo ak účelne zodpovedajú
stavu technického rozvoja. Zmluvné strany sa budú
navzájom informovať o možnostiach zlepšenia kvality.
2. V prípade, ak neexistuje pevná dohoda medzi
dodávateľom
a objednávateľom
o type, rozsahu
a obsahu skúšok ako aj skúšobných prostriedkoch
a metódach, je objednávateľ na požiadanie dodávateľa
v rámci svojich znalostí, skúseností a možností
pripravený s ním skúšky prerokovať, aby bolo možné
zistiť aktuálne potrebný stav skúšobnej techniky.
Objednávateľ bude okrem toho dodávateľa na jeho
želanie informovať o príslušných bezpečnostných
predpisoch.
3. Dodávateľ bude uchovávať skúšobné podklady desať
rokov.
4. V prípade, ak budú úrady, ktoré sú príslušné pre
bezpečnosť motorových vozidiel, pravidlá o výfukových
plynoch atď. za účelom dodatočnej kontroly určitých
požiadaviek požadovať nahliadnutie do priebehu výroby
a skúšobné
podklady
dodávateľa,
vyhlasuje
objednávateľ, že je na požiadanie dodávateľa
pripravený, poskytnúť im rovnaké práva vo svojom
podniku a akúkoľvek primeranú podporu.

IX. Vady, oznámenie vád a oznamovacie lehoty
1. Objednávateľ je povinný prezrieť tovar podľa
možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva
škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.
Ak objednávateľ tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa
prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na
tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto
prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už
v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
Vykonaním vlastnej kontroly tovaru na výstupe
nepreberá dodávateľ kontrolu tovaru objednávateľa,
ktorá mu vyplýva z hore uvedeného.
2.
Vady
v dôsledku
zaslania
a nezrovnalosti
v sprievodných dokumentoch ako aj všetky ostatné
vady, pokiaľ sú zjavné, musí objednávateľ reklamovať
do dvoch pracovných dní od dodania. Reklamačná
lehota pre vady, ktoré sa mohli zistiť neskôr pri
vynaložení odbornej starostlivosti alebo pre skryté vady,
je sedem pracovných dní od ich zistenia zo strany
objednávateľa alebo znalosti takých osôb, ktorých
znalosť mu je možné prisudzovať podľa príslušných
právnych ustanovení, pričom najneskôr však musia byť
tieto vady reklamované do jedného mesiaca od doby
dodania tovaru. To platí aj vtedy, ak vady tovaru sú
dôsledkom skutočností, o ktorých predávajúci vedel
alebo musel vedieť v čase dodania tovaru.
3. Tovar dodaný dodávateľom nemá vecné vady, ak sa
jeho parametre nachádzajú v rámci všeobecne
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uznaných alebo výrobou podmienených odchýlok. Ak
dodaný tovar zodpovedá vzorkovému tovaru,
schválenému zo strany objednávateľa, nie je vadný.

X. Práva vyplývajúce z vád
1. V prípade, ak sú dané príslušné zákonné a zmluvné
predpoklady, a ak nie je dohodnuté niečo iné, môže
objednávateľ uplatniť dole uvedené práva vyplývajúce
z vád pri dodaní vadného tovaru.
2. Miestom plnenia pre uplatnenie práv vyplývajúcich
z vád je hlavné sídlo dodávateľa.
3. Práva objednávateľa vyplývajúce z vád sú najskôr
obmedzené na dodatočné plnenie (dodanie náhradného
/ chýbajúceho tovaru alebo odstránenie vád opravou).
V prípade, ak sa dodatočné plnenie nepodarí, je
objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu
z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
4. V rámci dodatočného plnenia si dodávateľ vyberie
medzi opravou a dodatočnou dodávkou (dodanie
náhradného tovaru). Oprava a dodatočná dodávka sa
uskutočňujú vždy ako prejav dobrej vôle a bez uznania
právnej povinnosti dodávateľa.
5. Ak by bol objednávateľ oprávnený, vybrať si medzi
opravou a dodatočnou dodávkou, obmedzuje sa jeho
nárok na dodatočné plnenie na vybraný variant
dodatočného plnenia pokiaľ sa tento variant
nepreukáže ako nevykonateľný alebo dodávateľ
odmietne vykonať dodatočné plnenie podľa zvoleného
variantu. Pri dodržaní zákonných a zmluvných
podmienok ostáva právo objednávateľa uplatniť ďalšie
práva vyplývajúce z vád (zníženie ceny, odstúpenie,
náhrada škody) na základe nezdaru dodatočného
plnenia nedotknuté.
6. Pri zavinenom závažnom porušení povinnosti
dodávateľa, ktorá prekračuje povinnosť hlavného
plnenia
(napr. pri povinnosti podať vysvetlenie,
povinnosti
poradiť
alebo
povinnosti
prešetrenia/prezretia) môže objednávateľ požadovať
náhradu vyplývajúcej následnej škody ako aj následnej
škody, ktorú má objednávateľ nahradiť svojim
zákazníkom, len podľa článku XI. Následná škoda je
škoda, ktorú objednávateľ utrpel na iných právnych
statkoch ako na samotnom tovare, predovšetkým
majetková škoda.
7. Pokiaľ objednávateľ uplatňuje nároky na náhradu
škody na základe vady, uplatnia sa doplňujúco k tomuto
odseku ustanovenia v článku XI.
8. Nároky z vád nevzniknú, ak chyba/vada vznikla na
základe porušenia návodu alebo predpisov na obsluhu,
údržbu a zabudovanie, nevhodného alebo neodborného
použitia, chybného alebo nedbalého zaobchádzania
a prirodzeného opotrebovania ako aj zásahov do
predmetu dodávky zo strany objednávateľa alebo tretích
osôb.
9. Pre práva objednávateľa vyplývajúce z vád platia
zákonné predpisy o premlčaní.
10. Záruky ohľadom vlastností, trvanlivosti a akosti,
musia byť jednotlivo označené a výslovne v písomnej
forme osobitne dohodnuté.

3. V prípade, ak budú tretie osoby uplatňovať voči
objednávateľovi
nároky
na
základe
zákonnej
zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie, bude
dodávateľ zodpovedať voči objednávateľovi len do tej
miery, do akej zodpovedá voči objednávateľovi podľa
zákonných ustanovení pri uplatnení ustanovení týchto
predajných podmienok.
4. Škoda odberateľovi nevznikne a povinnosť poskytnúť
náhradu zo strany dodávateľa je vylúčená, pokiaľ
objednávateľ účinne obmedzil zodpovednosť za škodu
voči svojmu odberateľovi. Pri tom sa objednávateľ bude
snažiť, vykoná všetky nevyhnutné kroky a zabezpečí,
aby bolo dohodnuté obmedzenie zodpovednosti za
škodu v právne prípustnom rozsahu aj v prospech
dodávateľa.
5. Nároky objednávateľa (najmä v súvislosti s náhradou
škody) sú vylúčené v rozsahu vzniku škody z dôvodu
nedodržania návodu alebo predpisov na obsluhu,
údržbu a zabudovanie, nevhodného alebo neodborného
použitia, chybného alebo nedbalého zaobchádzania
a prirodzeného opotrebovania ako aj chybnej opravy a
zásahov do predmetu dodávky zo strany objednávateľa
alebo tretích osôb (uvedené okolnosti sa považujú za
okolnosti vylučujúcu zodpovednosť dodávateľa).
6. V prípade, ak objednávateľ chce proti dodávateľovi
uplatniť nárok podľa predchádzajúcich ustanovení,
bude ho vopred bezodkladne a rozsiahlo o tom
informovať a túto skutočnosť s ním konzultovať. Je
povinný dať dodávateľovi možnosť preskúmať škodovú
udalosť. Zmluvné strany sa dohodnú na opatreniach,
ktoré je potrebné vykonať, predovšetkým pri
rokovaniach o zmieri alebo urovnaní.
7. Pokiaľ dodávateľ nemá uzatvorené žiadne alebo
dostatočné poistenie, použijú sa primerane aj zásady
uvedené v článku VI. Zmluvné strany sa v súlade s
dispozitívnym ustanovením § 379 Obchodného
zákonníku dohodli, že
Objednávateľ je oprávnený požadovať od
dodávateľa iba náhradu skutočnej škody, pričom sa
zároveň dohodlo, že ušlý zisk a škody na základe alebo
v súvislosti s prerušením prevádzky sa nenahrádzajú,
V každom prípade sa nahrádza iba priama
škoda odberateľa a nenahrádza sa nepriama škoda,
ktorou sa rozumie najmä taká škoda, kedy škodová
udalosť (porušenie povinnosti) postihne okrem
samotného odberateľa nepriamo aj tretiu osobu;
náhrada vyplývajúcej následnej škody sa neposkytuje
a táto sa nenahrádza
Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje
škodu, ktorú povinná strana v čase vzniku záväzkového
vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti
predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s
prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase
povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej
starostlivosti. Zmluvné strany zhodne stanovujú, že
takáto predvídateľná škoda zodpovedá celkovej cene
tovaru na tej ktorej objednávke alebo zmluve.
Za škodu sa nepovažuje tiež ujma, ktorá
odberateľovi vznikla tým, že musel vynaložiť náklady v
dôsledku porušenia povinnosti dodávateľa; táto sa
nenahrádza
Celková zodpovednosť dodávateľa za škody
vzniknuté v spojení s tou ktorou konkrétnou
objednávkou resp. zmluvou je vždy obmedzená
celkovou cenou tovaru na objednávke alebo zmluve

XI. Zodpovednosť
1. Predpokladom pre vznik povinnosti dodávateľa
nahradiť škodu je v zásade zavinenie dodávateľa alebo
zavinenie, ktoré sa mu dá pripísať ohľadne škody, ktorú
spôsobil (neexistencia zavinenia je považovaná za
okolnosť vylučujúcu zodpovednosť dodávateľa).
Ohľadne dôvodov a výšky zodpovednosti za škodu je
vždy potrebné zohľadniť nasledujúce body tohto článku.
2. Dodávateľ zodpovedá za zavinené ublíženie na
zdraví v zmysle platných právnych predpisov.
V ostatných prípadoch zodpovedá za škodu len pri
úmyselnom alebo vedome nedbalostnom porušení
povinnosti vlastnou osobou, zo strany svojich
zákonných zástupcov ako aj osôb, ktoré využíva na
plnenie svojich záväzkov (neexistencia zavinenia je
považovaná za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť
dodávateľa).
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8. Obmedzenia a výluky zodpovednosti podľa bodu 1 až
7 tohto článku platia v rovnakom rozsahu v prospech
zákonných
zástupcov,
vedúcich
a nevedúcich
zamestnancov a iné pomocné sily ako aj pre
subdodávateľov dodávateľa. Ak by bol dodávateľ
z akéhokoľvek dôvodu, aj napriek obmedzeniam a
výlukám zodpovednosti podľa bodu 1 až 7 tohto článku,
povinný nahradiť akúkoľvek škodu nad rámec
dohodnutý v tomto článku, potom zmluvné strany
dohodli, že cena za tovar uvedená v tej ktorej dotknutej
objednávke resp. zmluve sa automaticky dodatočne
zvyšuje o sumu, ktorá zodpovedá sume akejkoľvek
škody, ktorú je povinný nahradiť dodávateľ nad rámec
dohodnutý v tomto článku.
XII. Práva duševného vlastníctva
1. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za nároky
tretích osôb, ktoré vyplývajú z porušenia práv

Strana 2 z 3

duševného vlastníctva a prihlášok práv duševného
vlastníctva pri používaní predmetov dodávky v súlade
so zmluvou, v zmysle zákonných ustanovení a za
súčasného obmedzenia zodpovednosti podľa č. XI
týchto predajných a dodacích podmienok.
2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v
prípade ak dodávateľ nezodpovedá objednávateľovi
podľa bodu 1 tohto článku, nie je objednávateľ
oprávnený uplatňovať voči dodávateľovi žiadne nároky
zo zodpovednosti za právne vady alebo zo
zodpovednosti za škodu, ktoré súvisia s uplatnením
nárokov tretej osoby voči objednávateľovi.
3. Ak je dodávateľ povinný tovar dodať na základe
modelov, šablón, vzoriek, nástrojov a iných výrobných
prostriedkov alebo za použitia dielov poskytnutých
objednávateľom, zodpovedá objednávateľ dodávateľovi
za to, že tým nebudú poškodené ani ohrozené
chránené práva duševného vlastníctva tretích osôb.
Dodávateľ upozorní objednávateľa na jemu známe
práva tretích osôb. Objednávateľ je povinný oslobodiť
dodávateľa od nárokov tretích osôb (vyrovnať alebo
uhradiť nároky tretích osôb bez nároku na protiplnenie
zo strany dodávateľa) a poskytnúť tretím osobám alebo
dodávateľovi náhradu prípadnej vzniknutej škody. Ak
bude dodávateľovi výroba alebo dodanie zo strany tretej
osoby s odvolaním sa na jej
chránené práva
duševného vlastníctva zakázaná, je dodávateľ aj bez
povinnosti preskúmania právneho stavu oprávnený
práce až do objasnenia právneho stavu objednávateľom
a treťou osobou pozastaviť alebo od zmluvy odstúpiť.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú navzájom
bezodkladne informovať o rizikách porušenia a
údajných prípadoch porušenia práv duševného
vlastníctva a že si poskytnú možnosť, aby sa prípadným
nárokom tretích osôb súvisiacich s porušením alebo
možným porušením práv duševného vlastníctva po
vzájomnej dohode bránili.
5. Na požiadanie dodávateľa je objednávateľ povinný
tohto
informovať
o
použití
zverejnených
a
nezverejnených vlastných a licencovaných práv
duševného vlastníctva a prihlášok práv duševného
vlastníctva týkajúcich sa predmetu dodávky.
6. Pokiaľ dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za
porušenie práv duševného vlastníctva podľa bodov 1 až
5 a pokiaľ nie je výslovne dohodnuté v písomnej forme
inak, zodpovedá dodávateľ objednávateľovi len za
porušenie tých práv duševného vlastníctva, ktoré sú
chránené na území Slovenskej republiky.
XIII. Zmluvné pokuty, paušálna náhrada škody
Bez ohľadu na druh škody (nároky z vád, náhrada
škody namiesto alebo okrem plnenia, zodpovednosť za
chyby výrobkov, atď.) musí objednávateľ konkrétne
vyčísliť škodu, ktorá mu vznikla. Je vylúčené
paušalizovanie nároku na náhradu škody, ak tieto
podmienky alebo osobitná dohoda neustanovujú inak;
zmluvné strany nedohodli zmluvné pokuty. Ak tieto
podmienky neustanovujú inak, dohodu o paušálnych
náhradách škody a zmluvných pokutách je možné
uzatvoriť na základe individuálnych zmlúv a musí byť
v písomnej forme.
XIV. Licencia
Na použitie, resp. využitie modelov, matríc, šablón,
vzoriek, nástrojov a iných výrobných prostriedkov
predstavujúcich výsledky tvorivej duševnej činnosti, ku
ktorým disponuje objednávateľ majetkovými právami, a
ktoré objednávateľ poskytol dodávateľovi alebo za ktoré
dodávateľ zaplatil cenu dohodnutú podľa čl. III týchto
predajných
a
dodacích
podmienok,
udeľuje
objednávateľ dodávateľovi licenciu. Licencia sa udeľuje
ako nevýhradná, územne neobmedzená a na celú dobu
trvania majetkových práv objednávateľa. Odplata za
poskytnutie licencie je zahrnutá v cene dohodnutej
podľa čl. III týchto predajných a dodacích podmienok.
Dodávateľ je oprávnený udeľovať bezodplatne
sublicenciu tretím osobám.
V prípade, ak bude považovať dodávateľ za nevyhnutné
uzatvorenie osobitnej licenčnej zmluvy na použitie, resp.
využitie výsledkov tvorivej duševnej činnosti podľa
predchádzajúceho odseku, zaväzuje sa objednávateľ
uzatvoriť s dodávateľom osobitnú písomnú licenčnú
zmluvu do 3 dní o výzvy dodávateľa. Licenciu na
použitie, resp. využitie výsledkov tvorivej duševnej
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činnosti je objednávateľ povinný udeliť ako nevýhradnú,
územne neobmedzenú, na celú dobu trvania
majetkových práv objednávateľa, a bez nároku na
dodatočnú odplatu, pričom dodávateľ bude oprávnený
udeliť sublicenciu tretím osobám.
XV. Výhrada vlastníctva
1. Dodávateľ dodáva objednávateľovi len na základe
výhrady vlastníctva popísanej nižšie. To platí aj pre
všetky budúce dodávky, aj keď sa na výhradu
vlastníctva dodávateľ stále výslovne neodvoláva.
2. Až do úplného zaplatenia všetkých nárokov
dodávateľa z obchodného vzťahu vrátane vzniknutých
vedľajších nákladov (diskontné náklady, atď.) ostávajú
predmety dodávky vo vlastníctve dodávateľa, aj keď boli
objednané za účelom ďalšieho predaja alebo bola
objednávateľovi poskytnutá možnosť zaplatiť za tovar
neskôr (tovar s výhradou). Tovar s výhradou je možné
predať len v riadnom obchodnom styku, iba s
predchádzajúcim súhlasom dodávateľa a
za
podmienky, že so svojimi zákazníkmi tiež dohodne
výhradu vlastníctva v prospech dodávateľa.
3. Spracovaním tohto tovaru nenadobúda objednávateľ
vlastníctvo na úplne alebo čiastočne vyrobených
veciach;
spracovanie
vykonáva
objednávateľ
bezodplatne a výhradne pre a v prospech dodávateľa.
V prípade, ak by výhrada vlastníctva (resp. vlastníctvo)
na základe akýchkoľvek okolností napriek tomu zanikla,
dohodli sa dodávateľ a objednávateľ už teraz, že
vlastníctvo na týchto veciach bezodplatne prechádza na
dodávateľa spracovaním, pričom tento prevod
vlastníctva prijíma (bezodplatný prevod vlastníckeho
práva s odkladacou podmienkou). Ak to bude potrebné,
zaväzuje sa objednávateľ na výzvu dodávateľa uzatvoriť
s dodávateľom samostatnú zmluvu ohľadne uvedeného
bezodplatného prevodu, do 3 dní o výzvy dodávateľa.
Objednávateľ ostáva jeho uschovávateľom bez nároku
na odplatu.
Pri spracovaní (spájanie/miešanie) tovaru vo vlastníctve
dodávateľa zo strany objednávateľa s iným tovarom,
ktorý nepatrí dodávateľovi, je objednávateľ na
požiadanie povinný tovar dodávateľovi vydať a navrátiť
tovar do pôvodného stavu. Ak navrátenie do predošlého
stavu nie je možné alebo účelné, je povinný
objednávateľ zabezpečiť, aby dodávateľ nadobudol
bezodplatne
výhradné
vlastníctvo
alebo
spoluvlastníctvo na nových veciach alebo inak
dostatočne dodatočne zabezpečiť nároky dodávateľa
podľa požiadaviek dodávateľa, bez toho aby bol povinný
dodávateľ znášať alebo hradiť akékoľvek platby
a náklady (banková záruka, zabezpečenie zriadenia
záložného
práva
v prospech
dodávateľa,
zabezpečovací prevod vlastníckeho práva).
4. Pre prípad ďalšieho predaja tovaru s výhradou
objednávateľ týmto už teraz až do splnenia všetkých
nárokov dodávateľa voči objednávateľovi postupuje na
dodávateľa
bezodplatne pohľadávky vzniknuté z
ďalšieho predaja tovaru vrátane DPH a ostatné
oprávnené nároky voči jeho klientom so všetkými
vedľajšími právami v zmysle § 554 Občianskeho
zákonníka a to aj ak je tovar spracovaný. Na požiadanie
dodávateľa je objednávateľ povinný poskytnúť
dodávateľovi bezodkladne všetky informácie a vydať
podklady potrebné na uplatnenie práv dodávateľa voči
zákazníkom objednávateľa; ak to bude potrebné,
zaväzuje sa objednávateľ na výzvu dodávateľa uzatvoriť
s dodávateľom samostatnú zmluvu ohľadne uvedeného
prevodu pohľadávky, do 3 dní o výzvy dodávateľa.
Dodávateľ týmto postúpenie prijíma.
5. Dodávateľ na požiadanie objednávateľa posúdi
čiastočné uvoľnenie zábezpek podľa voľby dodávateľa.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude s objednaným
tovarom starostlivo zaobchádzať, pokiaľ k nemu ešte
nenadobudol vlastníctvo. Predovšetkým je povinný ho
dostatočne na vlastné náklady poistiť na cenu nového
tovaru
proti
krádeži,
požiaru,
poškodeniu
a poškodeniam spôsobených vodou. Dodávateľ je
oprávnený takéto poistenie uzavrieť na náklady
objednávateľa. V prípade ak sú potrebné údržbové
alebo kontrolné práce, je objednávateľ povinný ich
vykonať včas a na vlastné náklady. Exekúciu, iné
zadržanie alebo zhabanie (alebo vystavenie iným
zásahom tretích osôb) tovaru s výhradou vlastníctva
treťou stranou je potrebné dodávateľovi bezodkladne
písomne oznámiť. Z toho vyplývajúce intervenčné
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náklady idú v každom prípade na ťarchu objednávateľa,
pokiaľ ich neznáša tretia osoba.
7. Objednávateľ nie je počas trvania výhrady vlastníctva
oprávnený, zriadiť na predmete dodávky záložné právo,
poskytnúť ho ako zábezpeku alebo s ním obdobne inak
nakladať.
XVI. Všeobecné podmienky
1.
Zmluvné strany sú zároveň uzrozumené a súhlasia s
tým, že hore uvedené vyhlásenia objednávateľa,
záväzky objednávateľa a dohody majú pre dodávateľa
podstatný význam, a teda ak by sa preukázalo, že nie
sú pravdivé, resp., že bol akýkoľvek záväzok
objednávateľom porušený resp. by bol nevykonateľný,
neplatný alebo nemožný dodávateľ by nemal záujem na
uzatvorení tohto zmluvného vzťahu, resp. na jeho
ďalšom trvaní, a preto by takáto skutočnosť bola
kvalifikovaná ako dôvod pre odstúpenie od zmluvy zo
strany objednávateľa. S ohľadom na uvedené najmä
platí, že pri stanovení rozsahu zodpovednosti
dodávateľa a výšky nárokov na náhradu, ktoré má
dodávateľ poskytnúť podľa článkov VI, X, XI a XII je
potrebné vždy v prospech dodávateľa primerane
zohľadniť hospodárske danosti dodávateľa, typ, rozsah
a trvanie obchodného vzťahu, prípadné spolu zavinenie
objednávateľa (alebo jeho nesplnenie povinnosti alebo
neposkytnutie súčinnosti) a mimoriadne nevýhodnú
situáciu a pozíciu dodávateľa vzhľadom na to, že
predmet
dodania
je
ďalej
spracovávaný
a
zabudovávaný. Uvedené je vždy potrebné zohľadniť, a
predovšetkým musia byť náhradné plnenia ako aj
rozsah zodpovednosti dodávateľa a výška nárokov na
náhradu, náklady a výdaje, ktoré má dodávateľ znášať,
v primeranom pomere k hodnote dielu / tovaru.
2. V prípade, ak jedna zmluvná strana zastaví svoje
platby alebo ak je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
na jej majetok alebo iniciované iné obdobné konianie, je
druhá zmluvná strana oprávnená za dodržania
zákonných ustanovení (najmä zákona o konkurze
a reštrukturalizácii) od nesplnenej časti zmluvy odstúpiť.
Objednávateľ predlžuje premlčaciu dobu v prospech
dodávateľa na 10 rokov, tak že Objednávateľ predlžuje
premlčaciu dobu všetkých práv a nárokov, ktoré vznikli
alebo vzniknú dodávateľovi v súvislosti so zmluvným
vzťahom s odberateľom a to na dobu 10-tich rokov odo
dňa, kedy premlčacia lehota začala po prvý raz plynúť.
3. V prípade, ak by bolo niektoré ustanovenie týchto
podmienok a ďalších dohôd neúčinné nezákonné,
neplatné alebo nevymáhateľné alebo by sa takým stalo,
nie je tým ovplyvnená platnosť zvyšných ustanovení
týchto podmienok a ďalších dohôd. Zmluvné strany sú
povinné nahradiť neúčinné nezákonné, neplatné alebo
nevymáhateľné ustanovenie inou úpravou, ktorá sa čo
najviac približuje dotknutému ustanoveniu, tak aby sa
hospodársky dosiahol zamýšľaný účel a výsledok.
4. Platí výlučne právny poriadok Slovenskej republiky a
zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom. Použitie
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe
tovaru (Viedeň, 11.4.1980) je vylúčené
5. Miestom plnenia je miesto závodu dodávateľa.
Odlišné dojednania je možné uzavrieť len v jednotlivých
zmluvách a vyžadujú písomnú formu.
6. Súdna príslušnosť
Slovenskej republiky.

sa

riadi

platným

právom

7. Tieto podmienky boli vyhotovená dvojjazyčne, v
nemeckom a slovenskom jazyku. V sporných prípadoch
má prednosť nemecké znenie.
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