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11  VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA  

Dodávate ľ, rozumie sa dodávateľ alebo poskytovateľ 
služieb ktorému je adresovaná Objednávka , alebo 
ktorý inak plní zo Zmluvy , tak ako je to stanovené v 
Objednávke . 
Dodávky , rozumie sa Produkt(y) alebo Služby.  

Hromadná objednávka , rozumejú sa všetky 
dokumenty, pomocou ktorých Odberate ľ objednáva 
Produkty, a v ktorých sú uvedené jeho hlavné 
vlastnosti okrem určenia dĺžky objednávky tovaru a 
konečného počtu, ako aj konečný počet objednaný 
ako Výdajky . 

Nástroje , rozumejú sa všetky lisovacie formy, 
vysekávacie nože, šablóny, prístroje na farbenie, 
prístroje na meranie, konštrukčné náradie, stroje, 
ďalšie náradie a položky poskytnuté Dodávate ľovi 
Odberate ľom v súlade s bodom 18 “požičiavanie 
nástrojov”. Takéto náradie môže byť (j) poskytnuté 
Dodávate ľovi Odberate ľom priamo alebo nepriamo 
v rámci plnenia zo Zmluvy  alebo (ii) objednané  
Odberate ľom a zaobstarané Dodávate ľom. 
Nástroje môže vlastniť Odberate ľ alebo poprípade  
jeho zákazník. 

Objednávka tovaru , rozumie sa Hromadná 
objednávka alebo Záväzná objednávka . 

Odberate ľ, rozumie sa spoločnosť, ktorá vystaví 
Objednávku tovaru, identifikovaná tak ako je 
uvedené na Objednávke tovaru . 

Prehliadky , rozumie sa kontrola kvality alebo 
prehliadky ďalej popísané v článku 19.1 "Kontrola 
kvality – Prehliadky". 
Príru čka pre správu dodávok , rozumie sa 
Odberate ľova  príručka na správu dodávok, ktorá je 
bližšie popísaná v nižšie uvedenom článku 14 
“Podmienky Odberate ľa”. 

Produkt(y) , rozumejú sa všetky časti, diely, 
vybavenie, nástroje, materiály a akýkoľvek iný tovar 
a produkty zodpovedajúce opisu v Zmluve . 

Sesterská Spolo čnos ť(i), pod týmto termínom sa 
pre účely tohto dokumentu rozumie ktorákoľvek 
spoločnosť, ktorú (i) priamo či nepriamo riadi 
Zmluvná strana , alebo (ii) priamo či nepriamo riadi 
Zmluvnú stranu , alebo (iii) podlieha tomu istému 
riadeniu ako Zmluvná strana . Pre túto zmluvu  sa 
pod pojmom “riadenie” sa myslí vlastníctvo, priame či 
nepriame, aspoň päťdesiatich percent (50 %) z 
kapitálu tejto spoločnosti alebo dispozícia 
s rovnakým objemom hlasovacích práv. 

Skôr existujúce právo(a) , rozumejú sa prvky 
akejkoľvek podstaty, ktoré spadajú alebo nespadajú 
pod ochranu práv duševného vlastníctva, na 
akomkoľvek nosiči alebo v akejkoľvek forme, ktoré 
nevzniknú v súvislosti s plnením zo Zmluvy . 
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Služba(y) , rozumejú sa služby poskytované 
Dodávate ľovi, v súlade s ustanoveniami  Zmluvy . 

Špecifikácie prichádzajúcej logistiky , rozumejú sa 
detaily prichádzajúcej logistiky Odberate ľa, ktoré sú 
nižšie uvedené a popísané v článku 14 s názvom 
“Pravidlá a povinnosti odberateľa”. 

VOP, rozumie sa tento dokument. 

Výdaj(ky) , rozumejú sa pokyny vydané 
Odberate ľom ako súčasť Hromadnej objednávky, 
ktorá určuje presné množstvo produktov a stanovuje 
dátumy a konečné termíny na dodávku takýchto 
Produktov .  

Výsledok(výsledky) , rozumejú sa prvky akejkoľvek 
podstaty okrem Skôr existujúcich práv , ktoré 
spadajú alebo nespadajú pod ochranu práv 
duševného vlastníctva, na akomoľvek nosiči alebo v 
akejkoľvek forme, ktoré vzniknú súvislosti s plnením 
zo Zmluvy (vrátane štúdií, nákresov, software, 
zdrojových kódov, know-how). 

Záväzná objednávka , rozumejú sa všetky 
dokumenty okrem hromadnej  objednávky, 
pomocou ktorých Odberate ľ objednáva Dodávku. 
Zmluva , rozumie sa súbor zmluvných 
dokumentov týkajúcich sa Dodávky a pokrýva 
vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ako je 
neskôr uvedené v článku 3 “Zmluvné 
dokumenty”. 

Zmluvná strana alebo strany rozumie sa Odberate ľ 
a/alebo Dodávate ľ. 

22  PPRREEDDMMEETT  ZZMMLLUUVVYY  

2.1 Podľa týchto VOP sa riadia všetky Zmluvné vz ťahy  
s Odberate ľom . 

2.2 Dokument VOP je nadradený a nahrádza akékoľvek 
iné všeobecné podmienky predaja ako aj 
ustanovenia, ktoré sú obsiahnuté v akýchkoľvek 
faktúrach a iných dokumentoch vydaných 
Dodávate ľom . Podmienkam VOP podlieha každá 
Zmluva pokiaľ ich plnenie nie je stanovené 
výslovnými požiadavkami vymedzenými v 
Objednávkach   alebo špecifických podmienkach 
Odberate ľa. 

33  ZZMMLLUUVVNNÉÉ  DDOOKKUUMMEENNTTYY  

3.1 Zmluva  pozostáva z nasledujúcich dokumentov 
uvedených v klesajúcom poradí podľa stupňa 
nadradenosti: 

1) Objednávka  ;  

2) Výdajka(-ky)  ; 

3) v prípade potreby, akékoľvek špecifické 
podmienky a ustanovenia navrhnuté 
Odberate ľom  a ich dodatky (ako napr. 
nominačný list) ; 

4) VOP ; 

5) Podmienky Odberate ľa tak ako je bližšie 
popísané v článku 14 “Podmienky 
Odberate ľa”; a 

6) akékoľvek ustanovenia navrhnuté 
Dodávate ľom , s ktorých včlenením do 
Zmluvy  Odberate ľ  výslovne písomne 
súhlasí.  

3.2 V prípade rozporu medzi jednotlivými dokumentmi, 
ktoré sú vyššie uvedené v článku 3.1, sa priorita 
a smerodajnosť  posudzuje na základe poradia 
dokumentov tak, ako je uvedené v článku 3.1. 
V prípade, že sa vyskytne rozpor v rámci jedného 

dokumentu, špeciálne ustanovenia sú nadradené 
všeobecným.  

44  OOBBJJEEDDNNÁÁVVKKYY    

4.1 Dodávate ľ písomne potvrdí prijatie  objednávky  do 
desiatich (10) pracovných dní odo dňa zaslania 
Objednávky . 

4.2 Začiatok práce alebo výkonu Dodávate ľa, ktorý je 
predmetom zmluvy, sa považuje za konkludentný 
prejav vôle Dodávate ľa - formu akceptácie Zmluvy 
podľa jej ustanovení, nezávisle od toho, či 
Dodávate ľ zaslal alebo nezaslal písomný súhlas - 
akceptáciu, ktorý obsahuje odlišné alebo dodatočné 
ustanovenia.   

4.3 Odberate ľ môže zrušiť ktorúkoľvek Objednávku 
predtým ako je Odberate ľovi  doručené písomné 
potvrdenie o prijatí Objednávky a to písomným 
oznámením zaslaným Dodávate ľovi s platnosťou 
ihneď po  prevzatí takéhoto oznámenia. Dodávate ľ 
nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu či náhradu 
škody akejkoľvek podstaty v prípade takéhoto 
zrušenia Objednávky . 

4.4 Dodávate ľ nesmie vyhotoviť či plniť žiadnu Dodávku  
či obstarať akýkoľvek z materiálov alebo súčiastok 
potrebných pri ich výrobe, a Odberate ľ v tejto 
súvislosti nemá žiadne povinnosti, okrem tých, ktoré 
sú jasne stanovené v Záväzných objednávkach 
alebo Výdajkách a na vytvorenie primeraných 
bezpečnostných zásob tak, ako to vyžaduje plán 
zabezpečenia (ako je opísané  v článku 10 “Plán 
zabezpečenia”).  

55  VVÝÝDDAAJJKKYY  

5.1 Jednotlivé výdajky sa nepovažujú za samostatné 
objednávky, ale sú základnou súčasťou 
Hromadných objednávok . Preto sa neschopnosť 
Dodávate ľa plniť z Výdajky  považuje za porušenie 
povinností z Hromadnej objednávky .  

5.2 Odberate ľ môže od Dodávate ľa vyžadovať, aby sa 
podieľal na výmene elektronických dát (VED) alebo 
na podobnom programe na riadenie zásob na 
Dodávate ľove náklady, na upovedomenie o 
Výdajkách , tak ako na potvrdenie o dodaní a iných 
informáciách. 

66  MMOODDIIFFIIKKÁÁCCIIAA  ZZMMLLUUVVYY  

6.1 Odberate ľ si vyhradzuje právo kedykoľvek  zmeniť 
Zmluvu (technické špecifikácie Dodávku alebo 
rozsah prác dohodnutý v Zmluve) a Dodávate ľ sa 
zaväzuje bez zbytočného odkladu takéto zmeny vziať 
na vedomie a zrealizovať. 

6.2 Ak takéto zmeny majú vplyv na náklady, čas prípravy 
alebo kvalitu, Dodávate ľ bez zbytočného odkladu 
pošle Odberate ľovi technickú a finančnú ponuku, ku 
ktorej bude priložená zodpovedajúca doplnková 
dokumentácia dokladujúca takýto vplyv a Odberate ľ 
môže podľa svojho uváženia, akceptovať takúto 
ponuku za dodatok k Zmluve . 

6.3 Ak sa Zmluvné strany nezhodnú na takomto návrhu 
dodatku alebo ak si Dodávate ľ nesplní svoje 
povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedených Článkov 
6.1 a 6.2, Odberate ľ si vyhradzuje právo na 
nasledovné: 

� nechať zmeny zrealizovať iným subjektom, v 
takom prípade Dodávate ľ súhlasí s poskytnutím 
všetkých nákresov, technických údajov, inej 
dokumentácie a súčinnosti potrebnej na 
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zrealizovanie takýchto zmien Odberate ľovi  ; 
alebo 

� vypovedať Zmluvu  alebo jej časť v súlade s 
ustanoveniami článku 33.1 “Výpoveď zmluvy 
bez udania dôvodu”. 

6.4 Dodávate ľ nemôže upravovať Dodávku  (vrátane, 
nie však výlučne, zmenu zloženia, materiálov, 
výrobných procesov, alebo miesta výroby) bez 
písomného súhlasu Odberate ľa predchádzajúceho 
úprave.  

77  VVOOĽĽNNOOSSŤŤ  

Odberate ľ nie je povinný nakupovať Dodávky  
výlučne od Dodávate ľa pokiaľ to nie je jednoznačne 
ustanovené v Zmluve , že sa jedná o zmluvu o 
výhradnej kúpe a výhradnom predaji, alebo inak 
obdobne vyjadrené.  

88  IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE,,  RRAADDYY,,  VVAARROOVVAANNIIAA  

Dodávate ľ je povinný bez ohľadu na predošlú 
vedomosť alebo spôsobilosť Odberate ľa: 

� poskytnúť akékoľvek informácie a odporúčania 
týkajúce sa vhodnosti Dodávky s ohľadom na  
technické špecifikácie ; 

� poskytnúť Odberate ľovi  adekvátne informácie, 
rady a varovania v súvislosti s typom a zložením 
Dodávky  ; 

� zabezpečiť Odberate ľovi akékoľvek informácie 
a pokyny nevyhnutné pre vhodné skladovanie a 
použitie Dodávky ; 

� varovať Odberate ľa ohľadne rizík v súvislosti s 
Dodávkou , v rátane obzvlášť tých ktoré sa 
týkajú zdravia, bezpečnosti a životného 
prostredia  alebo iných  ; a 

� informovať Odberate ľa o akomkoľvek riziku 
poklesu kvality či inej závady Dodávky  o ktorom 
by mal Odberate ľ vedieť a bezodkladne varovať 
Odberate ľa v prípade objavenia nedostatku 
Dodávky , obzvlášť ak by takýto nedostatok 
mohol ohroziť bezpečnosť majetku či osôb alebo 
by mohol viesť k poklesu zákazníkov 
Odberate ľa. 

99  MMNNOOŽŽSSTTVVÁÁ  --  FFLLEEXXIIBBIILLIITTAA  

9.1 Okrem pevne stanovených množstiev v Záväzných 
objednávkach či Výdajkách , množstvá ktoré môžu 
byť uvedené v Zmluve  sú nezáväznými odhadmi 
poskytnuté zákazníkom Odberate ľa iba za 
informatívnym účelom a nepredstavujú záväzok 
Odberate ľa. 

9.2 V odpovedi na požiadavku svojho zákazníka na 
zvýšenie či zníženie počtu dielov či súčiastok od 
Odberate ľa pre ktoré je Dodávka potrebná, môže 
Odberate ľ upraviť množstvá objednané u 
Dodávate ľa úmerne k takémuto zvýšeniu či 
zníženiu.  

9.3 V prípade zastavenia výroby u zákazníka 
Odberate ľa, si odberateľ vyhradzuje právo na 
odstúpenie od Zmluvy , bez zodpovednosti 
akéhokoľvek druhu voči Dodávate ľovi , na základe 
zaslania písomného upozornenia v akejkoľvek forme 
primerane predvídajúc doručenie Dodávate ľovi .  
Odstúpenie od zmluvy nadobudne platnosť podľa 
dátumu stanovenom v upozornení a pokiaľ sa tam 
nenachádza, tak podľa dátumu kedy takého 
zastavenie výroby nadobudne platnosť.  

9.4 Dodávate ľ je povinný udržať si výrobnú kapacitu 
a organizáciu výroby tak aby bol schopný reagovať 
na okolnosti popísané v tomto článku 9 a zásobovať 
Odberate ľa  v presnom súlade s jeho Výdajkami .  

9.5 Každá Zmluvná strana  nesie svoje náklady 
vyplývajúce z týchto okolností, Dodávate ľ nesie 
riziko všetkých výkyvov v množstvách a vzdáva sa 
akýkoľvek nárokov na mimoriadne platby, zahŕňajúce 
nie však obmedzené na, platby dodatočnej 
amortizácie ceny dielov (PPA) či platby PPA pred 
dátumom splatnosti, v prípade, že predpokladané 
množstvá nie sú dosiahnuté. 

1100  PPLLÁÁNN  ZZAABBEEZZPPEEČČEENNIIAA  

10.1 Dodávate ľ je povinný implementovať a udržiavať 
plán zabezpečenia, ktorý mu umožní plniť všetky 
Výdajky vzťahujúce sa na Produkty  zo sériovej 
výroby podľa Hromadnej objednávky , bez toho aby 
bol Odberate ľ a jeho zákazníka nútený k prerušeniu 
výroby. 

10.2 Takýto plán zabezpečenia by mal vytýčiť hlavne, 
avšak nie výlučne, nasledovné: 

� organizáciu prostriedkov výroby ; 

� bezpečnostné zásoby a podmienky pre zásoby ; 
a 

� ochranu zariadenia, prostriedkov výroby a 
Dodávok  pred požiarom. 

10.3 Dodávate ľ oboznámi Odberate ľa so svojím plánom 
zabezpečenia v primeranom čase pred dátumom 
začatia výroby (SOP). 

1111  NNÁÁHHRRAADDNNÉÉ  DDIIEELLYY  

11.1 Dodávate ľ bude zásobovať Odberate ľa s 
náhradnými dielmi pre Produkty po dobu platnosti 
Zmluvy  a po dodatočnú lehotu počas ktorej má 
zákazník Odberate ľa nárok na objednávanie 
náhradných dielov od Odberate ľa. 

11.2 Náhradné diely budú vyrobené a doručené v súlade 
s podmienkami Zmluvy a potreby servisu po predaji 
postúpené Dodávate ľovi Odberate ľom . 

11.3 Dodávate ľ súhlasí udržiavať v dobrom stave 
Nástroje  a akékoľvek iné náradie a vybavenie 
potrebné na výrobu náhradných dielov, ako aj 
príslušné nákresy, návrhy a výrobné postupy, až do 
vypršania hore uvedenej lehoty v článku 11.1. 

1122  SSÚÚLLAADD  SS  PPRRÁÁVVNNYYMM  PPOORRIIAADDKKOOMM  

12.1 Dodávate ľ sa zaväzuje konať v súlade so všetkými 
právnymi predpismi a stanovami, hlavne, nie však 
výlučne, s tými vzťahujúcimi sa na zdravie, 
bezpečnosť, životné prostredie a prácu. Navyše je 
povinnosťou Dodávate ľa konať v súlade s platným 
medzinárodným právom, normami a predpismi pokiaľ 
ide o zdravie, bezpečnosť, životné prostredie, 
zamestnávanie maloletých osôb, nezákonné, nútené 
či tajné zamestnávanie, diskrimináciu a ľudské práva.  

12.2 Preto Dodávate ľ hlavne, nie však výlučne, 
zabezpečí: 

� aby boli Dodávky v súlade so všetkými 
právnymi predpismi v krajinách výroby a predaja 
Dodávok  a/alebo prípadne výrobu a predaj 
vozidiel do ktorých budú vyššie uvedené 
Dodávky integrované; 

� všetky povolenia potrebné na vykonávanie jeho 
obchodnej činnosti, a poskytne kópiu týchto 
povolení na požiadanie Odberate ľa ; a 
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� konanie v súlade s iniciatívou OSN Global 
Compact v oblasti ľudských práv, pracovných 
noriem, životného prostredia a zamedzeniu 
korupcie. 

12.3 Všetky následky vyplývajúce z porušenia ustanovení 
v článku 12 “Súlad s právnymi predpismi” (napríklad, 
avšak nie výlučne, akékoľvek vzniknuté náklady 
vyplývajúce z takéhoto nedodržania), bude niesť 
Dodávate ľ sám a v prípade, že je Odberate ľovi s 
účinnosťou nariadené zaplatiť akékoľvek odškodné, 
pokutu, súdne trovy alebo je povinný uhradiť 
akúkoľvek inú platbu, je Dodávate ľ povinný takéto 
náklady Odberate ľovi nahradiť v plnej výške. 

1133  ZZÁÁVVÄÄZZKKYY  OOHHĽĽAADDOOMM  BBOOJJAA  SS  KKOORRUUPPCCIIOOUU  

13.1 Dodávate ľ (ktorý pre účely tohto ustanovenia 
zahŕňa všetkých dodávate ľových  zamestnancov, 
zmocnencov, zástupcov, pobočníkov a akékoľvek 
osoby, ktoré poskytujú služby  v mene dodávateľa) 
súhlasí s Kupujúcim , že v súvislosti s tovarmi  
a/alebo službami , ktoré sa majú dodať v rámci 
dohody , nebude podplácať ani sa pokúšať 
podplácať (čo bez akýchkoľvek obmedzení  zahŕňa 
akúkoľvek ponuku alebo formu platby, daru či inú 
formu prospechu, odmeny alebo výhody (či už 
finančnú alebo akejkoľvek inej hodnoty)) Kupujúci , 
ani žiadnych verejných alebo vládnych činiteľov, 
verejné medzinárodné organizácie, politické strany, 
súkromné osoby alebo iné entity („relevantné 
strany“). 
 

13.2 Dodávate ľ vyhlasuje a zaručuje Kupujúci , že do 
dátumu tejto dohody  nikdy nepodplácal ani sa 
nesnažil podplácať žiadnu relevantnú stranu za 
účelom zabezpečenia obchodnej činnosti zo strany 
Kupujúceho , či už v súvislosti s touto dohodou  
alebo inak. 
 

13.3 Dodávate ľ si uvedomuje a súhlasí v mene všetkých 
svojich zamestnancov, zmocnencov, zástupcov, 
pobočníkov a akýchkoľvek osôb, ktoré vykonávajú 
služby  v mene dodávateľa, že dobre pozná a bude 
dodržiavať protikorupčné zákony a zákonmi proti 
praniu špinavých peňazí vo všetkých krajinách, 
v ktorých je etablovaný alebo zriadený, a v ktorých 
uskutočňuje svoju obchodnú činnosť. 
 

13.4 Dodávate ľ súhlasí, že neuskutoční ani vedome 
nedovolí uskutočnenie akejkoľvek činnosti, ktorá by 
mala za následok, že sa Kupujúci  dopustí 
porušenia akýchkoľvek platných protikorupčných 
zákonov alebo zákonov proti praniu špinavých 
peňazí. 
 

13.5 Dodávate ľ súhlasí, že účtovné knihy, záznamy 
a všetky účty budú správne odzrkadľovať akékoľvek 
a všetky platby v súlade s transakciami dodávate ľa, 
či už v rámci ustanovení dohody  alebo iné, a že 
Kupujúci  (a autorizovaní zástupcovia Kupujúceho ) 
má právo vykonať inšpekcie a audit účtovných kníh, 
záznamov a účtov kedykoľvek, ak to dodávate ľovi  
vopred písomne oznámi. 

 
13.6 Dodávate ľ musí odmietnuť akékoľvek a všetky 

odmeny tretích strán, ak takéto odmeny 
nezodpovedajú skutočnej službe za oprávnenú 
čiastku riadne zverejnenú na jeho účtoch. 
 

13.7 Dodávate ľ musí zabezpečiť, aby každý 
subdodávateľ alebo iná osoba s ním spojená, ktorá 

vykonáva prácu, služby  alebo dodávku tovarov  v 
súvislosti s výkonom zmluvných záväzkov 
dodávate ľa voči Kupujúcemu , tak učinili len na 
základe písomnej zmluvy, ktoré stanovuje alebo 
zabezpečuje rovnakú mieru záväzkov s ohľadom na 
boj proti korupcii, boj proti podplácaniu, boj proti 
poskytovaniu úplatkov a inú obdobnú činnosť, 
aktivity alebo obchodné praktiky.  
 

13.8 Ak dodávate ľ zistí, že porušil alebo mohol porušiť 
ktorúkoľvek z podmienok tohto ustanovenia, musí 
o tom Kupujúceho  bezodkladne informovať 
a poskytnúť mu spoluprácu pri akýchkoľvek 
vyšetrovaniach takýchto záležitostí. 
 

13.9 Bez toho, aby bola dotknutá aplikovateľnosť vyššie 
spomínaných ustanovení, poskytuje dodávate ľ 
Kupujúcemu  prísľub, že bude vždy dodržiavať 
a implementovať také protikorupčné konania 
a postupy, aké sú potrebné na zabezpečenie 
predchádzaniu podplácania alebo pokusom 
o podplácanie, ktoré by sa diali zo strany 
dodávate ľa. 
 

13.10 Dodávate ľ súhlasí, že nad rámec práv na ukončenie 
vzťahu zo strany Kupujúceho  uvedených inde 
v tejto dohode , môže Kupujúci  okamžite ukončiť 
túto dohodu  v prípade porušenia tohto ustanovenia 
dodávate ľom . 
 

13.11 Bez toho, aby boli dotknuté práva Kupujúceho  na 
odškodnenie v iných častiach tejto zmluvy , sa od 
Kupujúceho  nemôžu požadovať žiadne platby 
dodávate ľovi , ktoré by inak mali byť Kupujúcim  
splatné, ak by sa takéto platby vzťahovali na 
transakciu v súvislosti s ktorou dodávate ľ porušil 
toto ustanovenie. 

1144  NNEEBBEEZZPPEEČČNNÉÉ  MMAATTEERRIIÁÁLLYY  

14.1 Varovanie 

14.1.1 V prípade, že sú nebezpečné materiály zložkou či 
súčasťou Produktov , Dodávate ľ poskytne 
Odberate ľovi  adekvátne varovanie v písomnej 
podobe (najmä, avšak nie výlučne, prostredníctvom 
vhodných označení na každom Produkte , 
kontajneroch a baleniach, bezpečnostných 
dokladoch materiálu, a rozborových osvedčeniach) 
pred vyexpedovaním Produktov .  

14.1.2 Dodávate ľ je povinný predovšetkým informovať 
Odberate ľa ohľadne akýchkoľvek špeciálnych 
manipulačných pokynov potrebných pre prepravcov, 
Odberate ľa, a zamestnancov, aby boli schopní robiť 
potrebné opatrenia pri zaobchádzaní, preprave, 
spracovaní, používaní či likvidácii takýchto 
Produktov , kontajnerov a balení použitých na 
prepravu. 

14.2 Súlad s právnymi predpismi 
Dodávate ľ súhlasí, že bude dodržiavať všetky 
zákony a predpisy vzťahujúce sa na nebezpečné a 
zakázané materiály a látky.   

14.3 CMR látky 
14.3.1 Dodávate ľ bude dodržiavať predpis Európskeho 

Spoločenstva “REACH” (EC 1907/2006) 
o chemických látkach a ich bezpečnom použití.  

14.3.2 Dodávate ľ je , pokiaľ je to nevyhnutné, povinný 
zaregistrovať látky ktoré obsahuje Dodávka  v súlade 
s predpisom REACH. Takáto registrácia musí 
zahŕňať použitie látok Odberate ľom  vrátane použitia 
pri kontrole chemickej bezpečnosti.  
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14.3.3 Dodávate ľ sa zaväzuje štvrťročne odovzdávať 
aktualizáciu informácií ohľadne vyššie uvedených 
látok Odberate ľovi  na základe modelu ktorý je k 
dispozícii na stránke https://suppliers-
ae.plasticomnium.com alebo na požiadanie u 
Odberate ľa. 

14.3.4 Dodávate ľ prehlasuje a garantuje, že Dodávka  
neobsahuje žiadne CMR (Karcinogénne, Mutagénne, 
Reprotoxické) látky kategórií 1A a 1B, tak ako je to 
stanovené v predpise REACH. 

1155  ZZÁÁSSAADDYY  OODDBBEERRAATTEEĽĽAA  

15.1 Dodávate ľ je povinný konať v súlade so všetkými 
zásadami stanovenými Odberate ľom alebo 
zákazníkom Odberate ľa. 

15.2 Zásady Odberate ľa zahŕňajú predovšetkým,  
Príru čku pre správu dodávok Odberate ľa a 
Špecifikácie prichádzajúcej logistiky . Zásady 
Odberate ľa sú k dispozícii na stránke  
https://suppliers-ae.plasticomnium.com alebo na 
požiadanie u Odberate ľa. 

15.3 Dodávate ľ je povinný sa pravidelne informovať o 
aktuálnosti zásad Odberate ľa. 

1166  OOSSVVEEDDČČEENNIIAA  

16.1 Dodávate ľ je povinný byť certifikovaný v rámci 
štandardu vytýčeného v Príru čke pre správu 
dodávok . 

16.2 Akreditácie musia zahŕňať predmety Dodávok  
a musia byť udelené nezávislým a riadne 
oprávneným orgánom. 

16.3 V prípade, že Dodávate ľ nedisponuje certifikátmi 
ISO 14001 alebo OHSAS 18001 podľa Príru čky pre 
správu dodávok  v deň kedy Zmluva nadobudla 
platnosť, Dodávate ľ je povinný vynaložiť všetku 
snahu na to, aby si zadovážil takéto akreditácie bez 
zbytočného odkladu. 

16.4 Dodávate ľ by mal čo najskôr informovať Odberate ľa 
akonáhle dôjde k potenciálnej či skutočnej zmene v 
štádiu akreditácie a krokov podniknutých v odpovedi 
na túto zmenu. 

1177  PPRRÁÁCCAA  VVYYKKOONNÁÁVVAANNÁÁ  UU  OODDBBEERRAATTEEĽĽAA  

17.1 Predtým ako Dodávate ľ vykoná akúkoľvek prácu u 
Odberate ľa, je povinný kontaktovať Odberate ľa za 
účelom: 

� vymedzenia podmienok na základe ktorých 
Dodávate ľ vykoná takúto prácu; a 

� dohody o pláne prevencie v oblasti zdravotných 
a bezpečnostných rizík súvisiacich s takouto 
prácou. 

17.2 Dodávate ľ je povinný zabezpečiť aby všetci jeho 
zamestnanci a osoby konajúce v jeho mene konali v 
zhode s vyššie uvedeným plánom prevencie ako aj 
zásadami a postupmi u Odberate ľa a platnými 
predpismi v oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia pri 
práci. Dodávate ľ by mal bezodkladne poskytnúť 
dokument dokladujúci dodržiavanie zásad, postupov 
a predpisov uvedených v tomto bode  na požiadanie 
Odberate ľa.  

17.3 V prípade, že Dodávate ľ nebude konať v súlade 
s podmienkami uvedenými v tomto článku, má 
Odberate ľ právo zamedziť prístupu Dodávate ľa 
a/alebo jeho zamestnancov alebo spolupracovníkov  
do priestorov Odberate ľa. 

1188  ZZAAMMEESSTTNNAANNCCII  

18.1 Dodávate ľ je zodpovedný za dohľad nad, riadenie, 
a odmeňovanie svojich zamestnancov participujúcich 
pri aktivitách vyplývajúcich zo Zmluvy . 

18.2 V rámci plnenia Zmluvy sa Dodávate ľ zaväzuje 
zamestnávať len náležite vyškolený a kvalifikovaný 
personál. 

1199  PPOOŽŽIIČČIIAAVVAANNIIEE  NNÁÁSSTTRROOJJOOVV  

19.1 Vlastníctvo a riziká 
19.1.1 Nástroje sú vo výhradnom vlastníctve Odberate ľa 

alebo jeho zákazníka. 

19.1.2 Nástroje nesmie byť predmetom zálohy, záložného 
práva,  nárokovania vlastníctva alebo zabavenia a 
pre Dodávate ľa budú označené ako výhradné 
vlastníctvo Odberate ľa  (alebo poprípade jeho 
zákazníka) akýmkoľvek vhodným spôsobom, 
napríklad označené viditeľnou značkou označujúc 
komu Nástroje patria. 

19.1.3 Pokiaľ sú Nástroje v držbe Dodávate ľa, Dodávate ľ 
znáša zodpovednosť za riziká straty a poškodenia 
Nástrojov a je povinný poistiť Nástroje na takú 
sumu, ktorá v plnej výške pokryje ich náhradu v 
prospech Odberate ľa a/alebo Odberate ľových 
zákazníkov. 

19.2 Použitie 

19.2.1 Dodávate ľ dopraví, nainštaluje a uvedie do 
prevádzky Nástroje  vo svojich vlastných priestoroch 
na svoje náklady a riziko. 

19.2.2 Nástroje sa budú používať výhradne na činnosti, 
ktoré sú uvedené v Zmluve,  v súlade s 
najmodernejšími odporúčaniami a postupmi 
Odberate ľa. 

19.2.3 Dodávate ľ je povinný sa chovať tak, že nezmení, 
nezničí, neskopíruje, nenapodobní či nenahradí 
Nástroje, ani nepremiestni Nástroje z priestorov 
Dodávate ľa  bez predošlého písomného súhlasu 
Odberate ľa. 

19.3 Opravy - Údržba 
19.3.1 Dodávate ľ je povinný udržovať Nástroje v dobrých 

pracovných podmienkach a vykoná akúkoľvek 
potrebnú opravu a údržbu na svoje vlastné náklady. 

19.3.2 Dodávate ľ súhlasí, že bude bez zbytočného odkladu 
informovať Odberate ľa o akomkoľvek zlyhaní či 
poškodení Nástrojov , ako aj o prípadoch potreby 
výmeny Nástrojov , ktoré by mohli zapríčiniť 
pozastavenie dodávok Produktov . 

19.3.3 Odberate ľ má právo na vstup do priestorov 
Dodávate ľa počas pracovných dní, pokiaľ ho 
informoval v 24 hodinovom predstihu a to za účelom 
kontroly Nástrojov  a záznamov Dodávate ľa 
týkajúcich sa Nástrojov . 

19.4 Závady - Poškodenia 
19.4.1 Odberate ľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek 

skryté vady o ktorých nemá vedomosť, ktoré by mohli 
ovplyvniť Nástroje a vyradiť ich zo zamýšľaného 
použitia a teda nie je povinný odškodniť Dodávate ľa 
za akúkoľvek škodu prameniacu z takýchto vád. 

19.4.2 Odberate ľ vo všeobecnosti nenesie zodpovednosť 
za akékoľvek škody spôsobené Nástrojmi alebo na 
Nástrojoch . 

19.5 Vrátenie 
19.5.1 Ihneď na žiadosť Odberate ľa, vrátane prípadu 

bankrotu Dodávate ľa či začatím konkurzu alebo 
likvidácie a bez nároku na akékoľvek plnenie vráti 
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Dodávate ľ Nástroje a prispôsobí sa pokynom 
Odberate ľa ohľadne ich vrátenia, ako napríklad 
spôsob a miesto doručenia. 

19.5.2 Dodávate ľ zodpovedá za všetky náklady, vrátane 
nákladov na pracovnú silu, v súvislosti s vrátením 
Nástrojov . 

19.5.3 Dodávate ľ bude spolupracovať s Odberate ľom za 
účelom bezproblémového návratu Nástrojov  a 
poskytne Odberate ľovi prístup do všetkých 
priestorov, v ktorých sú Nástroje umiestnené. 

19.5.4 Dodávate ľ sa výslovne vzdáva: 

� akéhokoľvek práva na dodatočné upovedomenie 
alebo iný proces súvisiaci s uplatnením práv 
Odberate ľa uvedených v článku 18.5 “Vrátenie”; 

� akéhokoľvek záložného práva či iných práv, 
ktoré Dodávate ľ za iných okolností môže mať 
na akékoľvek Nástroje  ; a 

� akejkoľvek námietky voči Odberate ľovmu 
opätovnému privlastneniu a premiestneniu 
Nástrojov  z akéhokoľvek dôvodu či bez udania 
dôvodu, vrátane bankrotu alebo konania vo veci 
insolventnosti. 

2200  KKOONNTTRROOLLAA    

20.1 Kontrola kvality – Prehliadky 
20.1.1 Kedykoľvek počas doby platnosti Zmluvy a na 

základe upovedomenia doručeného v 24 hodinovom 
predstihu, môže Odberate ľ vykonávať Prehliadky  
na prevádzke počas prevádzkovej doby Dodávate ľa. 
Účel takýchto Prehliadok je kontrolovať či 
Dodávate ľ koná v súlade so Zmluvou . Prehliadky  
môžu byť vykonávané aj prostredníctvom tretej 
strany v mene Odberate ľa. Prehliadky  by nemali 
zbytočne narušovať Dodávate ľovo plnenie Zmluvy . 

20.1.2 Dodávate ľ sa zaväzuje plne spolupracovať s 
Odberate ľom  (alebo treťou stranou konajúcou v 
mene Odberate ľa)  tak aby Prehliadka prebehla 
nerušene, najmä umožnením prístupu do akejkoľvek 
časti, objektu, k dokumentom či požadovaným 
informáciám a odpoveďou na všetky podstatné 
otázky. 

20.1.3 Ako súčasť Kontroly , Odberate ľ (alebo tretia strana 
konajúca v mene Odberate ľa) je oprávnený si zobrať 
náhodné vzorky Dodávky  vyrobenej alebo vyrábanej 
Dodávate ľom, za účelom potvrdenia dodržiavania 
štandardov kvality uvedených v Zmluve . 

20.1.4 Akonáhle Prehliadka preukáže porušenie Zmluvy , 
vykoná Dodávate ľ bezodkladne všetky opatrenia 
navhrnuté Odberate ľom . Dodávate ľ v prvom rade 
vykoná všetky nevyhnutné zlepšenia kvality 
Dodávok tak, aby dosiahli štandardy kvality 
stanovené v Zmluve , za predpokladu, že vykonaná 
Prehliadka  preukázala, že tieto štandardy kvality 
neboli dosiahnuté. 

20.1.5 Prehliadky upravené vyššie žiadnym spôsobom 
neznižujú alebo neobmedzujú Dodávate ľovu 
zodpovednosť vyplývajúcu zo Zmluvy , a nijak 
neovplyvňujú právo Odberate ľa následne vrátiť 
všetok alebo časť Dodávky pri doručení. 

20.2 Finan čná revízia 
20.2.1 Na základe oznámenia Dodávate ľovi doručeného 

v primeranom predstihu, má Odberate ľ a/alebo tretia 
strana určená Odberate ľom právo preskúmať 
finančný stav Dodávate ľa a jeho Sesterských 
Spolo čností . 

20.2.2 Dodávate ľ je povinný plne spolupracovať pri takejto 
revízii a bezodkladne poskytne kópie či prístup 

k vyžiadaným dokumentom, napríklad finančným 
záznamom a uzávierkam, prognózam, obchodným 
plánom, kontaktom na banky, dokladom o úveroch, 
a umožní prístup a komunikáciu s osobami 
vykonávajúcimi finančný manažment v rámci ich 
pracovnej doby. 

20.2.3 Odberate ľ či tretia strana učená Odberate ľom  
zachová v tajnosti akékoľvek neverejné informácie 
ohľadne Dodávate ľa získané pri finančnej revízii v 
súlade s ustanoveniami článku 31 “Utajenie”. 

2211  PPRREEPPRRAAVVAA  AA  DDOODDÁÁVVAANNIIEE  

21.1 Dodacie podmienky  
21.1.1 Pokiaľ nie je stanovené inak v Zmluve , Produkty  

budú vyexpedované podliehajúc aktuálnym 
obchodným pravidlám Incoterms a to DDP (clo 
platené s dodaním) – miesto určenia. 

21.1.2 Dodávate ľ znáša riziko straty Produktov  počas 
prepravy a je povinný náležite poistiť všetky zásielky.  
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21.2 Balenie - Ozna čovanie 
21.2.1 Dodávate ľ je zodpovedný za balenie a označovanie 

Produktov . 

21.2.2 Každé balenie musí na označení zvonku obsahovať 
informácie na základe smernice pre označovanie 
popísanej v Špecifikáciách prichádzajúcej 
logistiky . 

21.2.3 Produkty musia byť vhodne zabalené a preprava 
taká, aby sa predchádzalo prípadnému ich 
poškodeniu počas prepravy, manipulácie a 
skladovania na mieste určenia. 

21.2.4 Balenie a označenie musí byť v súlade s 
podmienkami stanovenými v Zmluve, ako aj v súlade 
so štandardom v danej dobe a taktiež v súlade 
s platnými právnymi predpismi. 

21.3 Prepravné doklady 

Podrobný dodací list vyhotovený v dvoch (2) kópiách 
musí byť súčasťou pri každom doručení. Dodací list 
musí obsahovať nasledujúce informácie: 

� všetky podrobnosti ktoré umožnia identifikáciu 
Produktov a overenie počtu ; 

� obsah balenia a druh balenia ; a 

� všetky informácie na baleniach tak ako je 
popísané vo vyššie uvedenom článku 20.2.2. 

2222  DDOODDAACCIIEE  LLEEHHOOTTYY  

22.1 Čas doručenia a plnenie Dodávky  sú 
najdôležitejšími aspektami Zmluvy . Dodávky sa 
budú realizovať v pracovnom týždni a počas bežnej 
pracovnej doby, v deň stanovený v Zmluve . Žiadne 
dodávky nebudú prijaté mimo týchto časov iba v 
prípade zadováženia súhlasu Odberate ľa v 
predstihu. 

22.2 V prípade, že dodávka dorazí v predstihu Odberate ľ 
má právo buď vrátiť Dodávku  Dodávate ľovi alebo ju 
uskladniť až do vtedy, dokiaľ si ju Dodávate ľ 
nezoberie naspäť pričom nesúc riziko škody a všetky 
náklady znáša Dodávate ľ. 

22.3 Dodávate ľ znáša akékoľvek náklady, vrátane 
príplatkov za prepravu, potrebných za účelom  
dodržania dodacích lehôt. Navyše Dodávate ľ znáša 
akékoľvek náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú 
Odberate ľovi  z dôvodu omeškaných dodávok, 
vrátane všetkých nákladov alebo výdavkov 
prameniacich z prerušení výroby Odberate ľa či 
prevádzok jeho zákazníkov (t.j. zastavenia liniek, 
mimo linková výroba a pod.). 

2233  PPRRIIJJAATTIIEE  AALLEEBBOO  OODDMMIIEETTNNUUTTIIEE  DDOODDÁÁVVKKYY  

23.1 Prijatie dodávky 
23.1.1 Prijatie Dodávky prebehne potom ako sa Odberate ľ 

uistí, že je Dodávka v stave, ktorý je v úplnom 
súlade so Zmluvou . 

23.1.2 Čo sa týka Produktov , Odberate ľ je povinný použiť 
všetky dostupné spôsoby a prostriedky na 
informovanie Dodávate ľa ohľadne evidentných vád 
čo najskôr potom, ako sa  takéto vady objavili pri 
bežnej prevádzke. 

23.1.3 Služby sa považujú za prijaté Odberate ľom  iba ak 
ten vyhotoví a doručí odovzdávací protokol alebo iný 
písomný dôkaz, že plenenie Dodávate ľa bolo v 
súlade s podmienkami Zmluvy (ako napríklad 
pracovný výkaz). 

23.1.4 Odberate ľ nie povinný kontrolovať Dodávku v čase 
doručenia Produktov  alebo dokončenia Služieb. 

Neschopnosť Odberate ľa uplatniť nárok či žiadosť 
o náhradu škody v tomto čase nebude vnímaná ako 
prijatie Dodávky a v žiadnom prípade to neznamená, 
že sa vzdáva uplatnenia akéhokoľvek nároku v 
budúcnosti. 

23.1.5 Platba za Dodávku, ktorá nie je v súlade, 
nepredstavuje prijatie Dodávky , ani nezamedzuje 
a nebráni v uplatnení práva Odberate ľa kedykoľvek 
si nárokovať na nápravu. Platba taktiež 
neoslobodzuje Dodávate ľa od zodpovednosti za 
neodhalené, skryté či inak nezistené vady. 

23.1.6 Bez ohľadu na prijatie Dodávky , Odberate ľ si 
vyhradzuje právo na reklamáciu Dodávky , ktorá je 
v nesúlade s touto Zmluvou , pokiaľ Odberate ľ 
objaví vadu či inú nezrovnalosť neskôr. 

23.1.7 Prijatie akejkoľvek štúdie, návrhu, materiálu, 
výrobného postupu, smerníc alebo prvotnej vzorky 
(IS) Odberate ľom , neoslobodzuje Dodávate ľa od 
zodpovednosti za vady, poškodenie či stratu a 
neznamená prijatie doručenej Dodávky  a/alebo 
Dodávky , ktorá bude v budúcnosti doručená. 

23.2 Nevyhovujúca dodávka 
23.2.1 Odberate ľ si vyhradzuje právo na odmietnutie 

Dodávky pri ktoromkoľvek z uvedených prípadov: 

� nesúlad alebo nezhoda Dodávky so Zmluvou ; 

� neúplný či nadmerný počet ; 

� problémy s kvalitou ; alebo 

� neschopnosť dodržať dodacie lehoty či termíny 
dokončenia. 

23.2.2 Na základe odmietnutia Dodávky, Odberate ľ môže 
použiť ktorúkoľvek z uvedených foriem nápravy bez 
toho, že by tým boli dotknuté akékoľvek iné práva 
prameniace zo zákona či Zmluvy : 

� vyžiadať si od Dodávate ľa včasnú náhradu 
nezodpovedajúcej Dodávky, takou, ktorá je 
v súlade so Zmluvou ; 

� obstarať si Dodávku od tretej strany podľa 
voľby Odberate ľa ; 

� pozastaviť akékoľvek splatné platby 
Dodávate ľovi  ; 

� vyžiadať si vrátenie akýchkoľvek čiastočných či 
plných platieb vykonaných za Dodávku  ; a 

� zaúčtovať Dodávate ľovi  akékoľvek náklady či 
výdavky Odberate ľa, ktoré vznikli v dôsledku 
nesúladu Dodávky  so Zmluvou (napríklad, 
náklady na inšpekciu, triedenie, testovanie, 
skladovanie či prepracovanie) a poplatok za 
administratívne náklady spojené s nesúladom 
Dodávky so Zmluvou .   

23.2.3 Odberate ľ bude skladovať nevyhovujúce Dodávky 
až do odvozu na základe odôvodnených pokynov 
Dodávate ľa na náklady a riziko Dodávate ľa. Ak 
Dodávate ľ neposkytne písomné pokyny do štyroch 
(4) pracovných dní od upozornenia, alebo kratší čas 
primeraný situácii, tak to oprávňuje Odberate ľa 
rozhodnúť sa spoplatniť skladovanie a manipuláciu 
alebo inak ľubovoľne naložiť s Dodávkou bez 
akýchkoľvek záväzkov z toho plynúcich voči 
Dodávate ľovi  (vrátane likvidácie alebo vrátenia 
Dodávate ľovi) . 

2244  AADDMMIINNIISSTTRRAATTÍÍVVNNEE  PPOOPPLLAATTKKYY  

24.1 V prípade, že Dodávka je doručená s omeškaním či 
v prípade nezodpovedajúcej Dodávky , 
administratívne poplatky uvedené v Príru čke pre 
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správu dodávok, na ktoré vzniká nárok,  sa stávaju 
bez akéhokoľvek upovedmoenia  okamžite splatné. 

24.2 Administratívne poplatky stanovené v Príru čke pre 
správu dodávok  alebo v Zmluve  sa nepovažujú za 
odškodné alebo náhradu za stratu alebo spôsobené 
škody, na ktoré sa tieto vzťahujú, ale za primerané 
administratívne náklady Odberate ľa spojené s 
nevyhovujúcou Dodávkou či neskorým dodaním.  
Neovplyvňujú právo Odberate ľa žiadať náhradu 
škody v súlade s článkom 26 “Zodpovednosť za 
škodu” a/alebo právo vypovedať časť či celú Zmluvu  
v súlade s ustanoveniami článku 33 “Vypovedanie 
zmluvy”. 

2255  CCEENNAA,,  FFAAKKTTUURRÁÁCCIIAA  AA  PPLLAATTOOBBNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY  

25.1 Všeobecné ustanovenia 
25.1.1 Dodávate ľ uznáva, že mu boli poskytnuté všetky 

informácie potrebné na určenie ceny. Pokiaľ nie je 
v Zmluve stanovené inak, ceny zostanú pevné a 
nemenné. Žiadne navýšenie cien nenadobudne 
platnosť pokiaľ tomu nebude predchádzať písomný 
súhlas oboch Zmluvných strán .   

25.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ceny sú tvorené 
s ohľadom na DDP (Incoterms)  v súlade s článkom 
20.1 “Dodacie podmienky”, a má sa za to, že v cene 
sú zahrnuté všetky náklady, výdavky, útraty, poplatky 
(v rátane kontroly kvality) a záväzky akéhokoľvek 
druhu, ktoré vzniknú Dodávate ľovi  v súlade so 
Zmluvou . 

25.2 Dane a poplatky 

Ceny sú uvedené bez dane a colných poplatkov.  
Dodávate ľ je povinný vystaviť faktúry v súlade 
s platným daňovým zákonodarstvom a právnym 
poriadkom a navýšiť ceny o príslušnú daň. 

25.3 Fakturácia 

Faktúra musí spĺňať všetky podmienky ustanovené 
právnymi a inými predpismi. Navyše musí obsahovať 
všetky podrobnosti, ktoré umožňujú identifikáciu a 
dohľad nad Dodávkou . Faktúra musí byť zaslaná v 
dvoch vyhotoveniach na fakturačnú adresu uvedenú 
na Objednávke , a nesmie by byť priložená 
k expedovanej zásielke. Odberate ľ si vyhradzuje 
právo vrátiť nesprávne predložené faktúry bez 
zaplatenia. 

25.4 Faktoring – Manažment poh ľadávok 
 V prípade, že Dodávate ľ používa faktoring na 

správu svojich faktúr, Dodávate ľ je povinný formálne 
previesť svoje pohľadávky na rovnakú faktoringovú 
spoločnosť v rámci všetkých Zmlúv.  Ak Dodávate ľ 
prevedie takéto pohľadávky na viacero 
faktoringových spoločností, Odberate ľ nenesie 
zodpovednosť za akékoľvek neskoré platby alebo 
chyby v platbách v dôsledku tejto situácie, a 
Dodávate ľ je povinný z toho titulu chrániť 
Odberate ľa proti strate. V žiadnom prípade tento 
článok nemožno interpretovať ako súhlas s 
faktoringom a s prevedením pohľadávok Dodávate ľa 
voči Odberate ľovi alebo so zrieknutím sa práv 
Odberate ľa v zmysle Zmlúv . 

25.5 Platobné podmienky  
Dodávky budú zaplatené v súlade s platobnými 
podmienkami a platobnými prostriedkami tak ako 
stanovené v Objednávke , za podmienky, že 
Dodávky sú v plnom súlade so Zmluvou .  

25.6 Oneskorená platba 

25.6.1 Úroky z omeškania v prípade oneskorenej platby, v 
takomto prípade, sa počítajú na základe platne 

stanovenej úrokovej miery plus 1 (jeden) 
percentuálny bod. Takýto úrok bude uplatnený pro-
rata temporis k neuhradeným čiastkam po splatnosti 
pričom nebude kapitalizovaný. 

25.6.2 V akomkoľvek prípade, uvedený úrok by nemal byť 
nižší ako minimálny úrok stanovený zákonom, ak 
taký je, pre platby v omeškaní. 

25.6.3 Platba takýchto úrokov z omeškania sa považuje za 
plnú kompenzáciu akejkoľvek škody Dodávate ľa 
prameniacej z oneskorenej platby a Dodávate ľ 
nemá právo nárokovať si na ďalšiu náhradu škody či 
akúkoľvek inú kompenzáciu. 

25.7 Započítanie poh ľadávok 

 Okrem akýchkoľvek platných právnych predpisov 
spravujúcich započítanie pohľadávok alebo náhrady 
škôd si Odberate ľ vyhradzuje právo na započítanie 
dlhu akejkoľvek čiastky, ktorú dlží Dodávate ľ alebo 
ktorákoľvek z jeho Sesterských Spolo čností 
Odberate ľovi z akéhokoľvek dôvodu 
prostredníctvom akéjkoľvek čiastky, ktorú dlží 
Odberate ľ alebo ktorákoľvek z jeho Sesterských 
Spolo čností  Dodávate ľovi alebo ktorejkoľvek z jeho 
Sesterských Spolo čností  v súvislosti alebo bez 
súvislosti so Zmluvou . 

2266  ZZÁÁRRUUKKAA  

26.1 Rozsah 
26.1.1 Dodávate ľ, ako odborník vo svojej oblasti 

prehlasuje, zaručuje a zaväzuje sa Odberate ľovi , že 
Dodávka bude: 

� v súlade s platnými zákonmi tak ako je to 
popísané v článku 12 “Súlad s právnym 
poriadkom” ; 

� v súlade s dohodnutými podrobnosťami (t.j. 
nákresy a všetka dokumentácia popisujúca 
Dodávku a jej dizajnové črty) a zaužívaným 
štandardom a technologickou úrovňou ; 

� vzhľadom na podrobnosti, ktoré nie sú výlučne 
stanovené Zmluve , v zhode s prvotnými 
vzorkami (IS) schválenými Odberate ľom ; 

� predajná a pripravená na konkrétne účely na 
ktoré je Dodávka určená, a s úrovňou takej 
bezpečnosti ako je primerané za bežných 
okolností očakávať ; 

� bez akéhokoľvek evidentného či skrytého 
poškodenia vzhľadu (do takej miery ako je 
Dodávka  navrhnutá Dodávate ľom ), výroby 
alebo fungovania ; a 

� bez akéhokoľvek zaťaženia, nárokov, a privilégií 
tretích strán. 

26.1.2 Záručná lehota by trvá po dobu vytýčenú v 
Objednávke  alebo v rámci osobitnej podmienky 
stanovenej Odberate ľom . Pokiaľ nie je táto lehota 
stanovená, záručná lehota pokračuje: 

(i) po dobu záručnej lehoty ponúkanej zákazníkom 
Odberate ľa na produkty,  ktorých  súčasťou je 
Dodávka  ; 

(ii) pokiaľ  Dodávka nie je určená na to aby bola 
zahrnutá v produktoch určených pre zákazníkov 
Odberate ľa, ale je určená na špeciálne vozidlo 
(ako napríklad montážny prostriedok), tak po 
dobu používania tohto vozidla ; alebo 

(iii) v akomkoľvek inom prípade ako v prípadoch 
uvedených v  odsekoch (i) a (ii), na dobu 
minimálne dvadsať štyri (24) mesiacov od 
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prijatia Dodávky  v súlade s článkom 22.1 
“Prijatie Dodávky ”. 

26.1.3 V prípade, že Odberate ľ predĺži svojmu zákazníkovi 
zmluvnú záručnú lehotu, môže kedykoľvek 
požadovať zodpovedajúce predĺženie záručnej lehoty 
od Dodávate ľa. 

26.1.4 Táto záruka by mala byť doplnkom k akýmkoľvek 
predpokladaným či zákonným zárukám alebo 
akejkoľvek inej obchodnej záruke, ktoré môžu byť 
poskytnuté Dodávate ľom  Odberate ľovi . 

26.2 Nesúlad 
26.2.1 V prípade, že Dodávky nie sú v súlade s vyššie 

uvedenými zárukami, Dodávate ľ je povinný, na 
požiadanie a podľa uváženia Odberate ľa,  
bezodkladne opraviť alebo vymeniť Produkty , alebo 
bezodkladne napraviť alebo opätovne vykonať 
Služby bezplatne a bez akéhokoľvek vplyvu na 
práva Odberate ľa na výpoveď Zmluvy  v súlade s 
článkom 33. “Výpoveď Zmluvy ”, alebo akéhokoľvek 
vplyvu na právo na náhradu škody. 

26.2.2 Záručná doba sa predĺži o čas rovnaký ako čas kedy 
nebude môcť Odberate ľ  s  nevyhovujúcou 
Dodávkou disponovať. V prípade, že Dodávka bola 
v rámci záruky opravená alebo vymenená, nová 
záruka vzťahujúca sa na túto Dodávku musí byť 
dĺžkou zhodná s tou predošlou.  

2277  ZZOODDPPOOVVEEDDNNOOSSŤŤ  ZZAA  ŠŠKKOODDUU  

27.1 Dodávate ľ je zodpovedný za všetky priame, 
nepriame, náhodné či následné škody, straty, 
náklady, a výdavky, ktoré vznikli Odberate ľovi  alebo 
akejkoľvek tretej strane v súvislosti s Dodávkou 
a/alebo neschopnosťou Dodávate ľa plniť Zmluvu  
(napríklad ako neschopnosť doručiť správnu a 
bezchybnú Dodávku alebo konať na základe 
požiadaviek na prepravu a dodávanie v zmysle 
Zmluvy ), aj za predpokladu, že Dodávate ľ vykonal 
dodatočnú nápravu.  

27.2 Dodávate ľ súhlasí, že na požiadanie v plnej miere 
odškodní a preberie všetku zodpovednosť za 
Odberate ľa, jeho Sesterské Spolo čnosti , 
zákazníkov (priamych a nepriamych, v rátane 
výrobcov vozidiel do ktorých budú Produkty  
zahrnuté), predajcov a užívateľov produktov 
predávaných Odberate ľom  (alebo produktov v 
ktorých sú začlenené) a všetkých ich obchodných 
zástupcov, právnych nástupcov, a každého 
akcionára, člena predstavenstva, člena dozornej 
rady, osoby konajúce v jeho mene, zamestnancov a 
zástupcov, za všetky škody, straty, náklady, výdavky 
popísané vo vyššie uvedenom článku 26.1. Toto 
napríklad, avšak nie výlučne,  zahŕňa odškodnenie 
Odberate ľa za: 

� akékoľvek čiastky účtované Odberate ľovi jeho 
zákazníkom(mi)  ; 

� všetky náklady spojené s kontrolou, triedením, 
opravami, výmenami, nápravami, 
kompenzáciami, alebo s akýmikoľvek inými 
nákladmi Odberate ľa, v takej výške akú 
preukázateľne predloží Odberate ľ ; 

� všetky náklady spojené s pozastavením výroby v 
prevádzkach Odberate ľa alebo jeho zákazníka ; 
a 

� všetky náklady spojené s  akýmkoľvek 
sťahovaním tovaru z obehu, akcie na 
odstránenie vady, alebo inej dobrovoľnej či 
nedobrovoľnej činnosti v ktorej Odberate ľ alebo 
jeho zákazník participujú v spojitosti so 

zahrnutím Produktov  do výrobkov predávaných 
Odberate ľom . 

27.3 Dodávate ľ, ako odborník vo svojej oblasti, nesie 
plnú zodpovednosť za jeho rozhodnutia technického 
charakteru, nezávisiac od miery podpory poskytnutej 
Odberate ľom  pri plnení Zmluvy . 

27.4 Dodávate ľ sa na požiadanie Odberate ľa na vlastné 
náklady zúčastní akéhokoľvek auditu či testovania 
súvisiaceho s Dodávkami  z podnetu Odberate ľa 
alebo jeho zákazníka. 

2288  PPOOIISSTTEENNIIEE  

28.1 Dodávate ľ súhlasí, že si zaobstará na celú dobu 
platnosti Zmluvy  , na svoje vlastné náklady a 
výdavky, poistenie zodpovednosti za škodu a 
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, u 
uznávanej a renomovanej poisťovne, ktorá 
dostatočne pokryje Dodávate ľovu  zodpovednosť za 
škodu v súlade so Zmluvou . Poistenie Dodávate ľa 
musí zahŕňať klauzulu vzťahujúcu sa na náklady a 
výdavky Odberate ľa alebo jeho zákazníka spojené 
so sťahovaním výrobkov z obehu. 

28.2 Odberate ľ má právo vyžadovať zabezpečenie určitej 
výšky poistného krytia Dodávate ľom  v prospech 
Odberate ľa, a takéto poistné krytie sa nebude 
považovať ako ohraničenie Dodávate ľovej 
zodpovednosti za škodu. 

28.3 V každom prípade Dodávate ľ je povinný si zadovážiť 
úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za 
škodu na majetku pokiaľ pracuje na prevádzke u 
Odberate ľa vo výške aspoň 2.000.000 € (slovom 
dva milióny euro) pri jednej poistnej udalosti. 
Odberate ľ je uvedený na takýchto poistných 
zmluvách ako dodatočný poistenec a ako príjemca 
poistného plnenia. 

28.4 Dodávate ľ zašle Odberate ľovi  pred začatím plnenia 
Zmluvy  a neskôr priebežne od prvej žiadosti 
Odberate ľa, nasledujúce dokumenty, ktoré 
preukazujú dodržanie tohto článku 27: 

� doklad o poistení preukazujúci splnenie vyššie 
spomenutých požiadaviek a potvrdzujúci 
existenciu, kapitál, záruky, trvanie a dátumy 
predĺženia poistenia či poistení ; alebo 

� overené kópie poistenia či poistení a doklad o 
zaplatení poistného. 

28.5 Dodávate ľ je povinný bezodkladne informovať  
Odberate ľa o prípadnom zrušení či úprave 
poistného krytia z akéhokoľvek dôvodu. Ak takéto 
zrušenie či úprava môže ovplyvniť schopnosť 
Dodávate ľa  nahradiť škody v zmysle článku 26 
“Zodpovednosť za škodu”, má Odberate ľ právo na 
vypovedanie časti či celej Zmluvy v súlade s 
ustanoveniami článku 33.2 “Výpoveď Zmluvy  z 
dôvodu porušenia zmluvných podmienok”. 

2299  PPRREEVVOODD  VVLLAASSTTNNÍÍCCKKEEHHOO  PPRRÁÁVVAA  

29.1 Pokiaľ v Zmluve  nie je stanovené inak , vlastnícke 
práva Dodávky  sú prevedené v deň prijatia 
Objednávky  Dodávate ľom . 

29.2 Dodávate ľ súhlasí v zastúpení a pre Odberate ľa 
zreteľne označiť a oddeliť Dodávku potom ako je 
vyrobená. Dodávka  sa nesmie zameniť s inými 
výrobkami Dodávate ľa alebo s inými dodávkami, 
ktoré majú byť doručené iným zákazníkom. 

29.3 Dodávate ľ berie na vedomie, že Odberate ľ je 
vlastníkom všetkých vzoriek, modelov, prototypov, 
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Nástrojov  vyrobených Dodávate ľom  v zmysle 
plnenia Zmluvy . 

29.4 Žiadne obmedzenia prevodu  vlastníckeho práva zo 
strany Dodávate ľa nenadobudnú platnosť voči 
Odberate ľovi . Dodávate ľ je povinný zabezpečiť, že 
jeho subdodávatelia nebudú presadzovať žiadne 
výhrady voči prevodu vlastníckeho práva na 
akúkoľvek nimi dodanú časť, ktorá je súčasťou 
Dodávky . 

29.5 Dodávate ľ a jeho subdodávatelia nemajú právo si 
nárokovať, vynucovať alebo presadzovať uplatnenie 
akéhokoľvek záložného práva, ani takého, ktoré  
vyplýva z platných právnych predpisov, ani 
akéhokoľvek iného na Dodávku . 

3300  PPRREECCHHOODD  RRIIZZÍÍKK  

Prechod rizík sa uskutočnuje pri dodaní Dodávky v 
súlade s Incoterms popísanými v článku 20.1 
“Dodacie podmienky”. 

3311  PPRRÁÁVVAA  DDUUŠŠEEVVNNÉÉHHOO  VVLLAASSTTNNÍÍCCTTVVAA  

31.1 Výsledky 
31.1.1 Výsledky  sú výhradným vlastníctvom Odberate ľa. 

31.1.2 Dodávate ľ preto prevedie vlastníctvo Výsledkov 
výhradne na Odberate ľa a to neodvolateľne a po 
celú dĺžku ochrany práv duševného vlastníctva, na 
celom svete, bez obmedzení rozsahu či účelu. 
Takýto prevod sa uskutoční postupne, počas toho 
ako sú Výsledky dodávané.  

31.1.3 Cena Dodávky  zahŕňa odmenu Dodávate ľa za 
prevod týchto vlastníckych práv. 

31.2 Skôr existujúce práva 
31.2.1 Dodávate ľ poskytne neexkluzívnu, v celej výške 

uhradenú, nezrušiteľnú, celosvetovo platnú licenciu 
na Skôr existujúce práva v rozsahu nevyhnutnom 
na použitie Výsledkov Odberate ľom . 

31.2.2 Táto licencia zahŕňa právo na použitie, zastúpenie, 
rozmnožovanie, prispôsobenie a zmenu Skôr 
existujúcich práv, ako aj právo na udeľovanie 
takýchto licencií iným a/alebo na prevod alebo 
pridelenie takejto licencie. 

31.2.3 Cena Dodávky zahŕňa odmenu Dodávate ľa za 
udelenie takejto licencie. 

31.3 Porušenie 
31.3.1 Dodávate ľ sa zaväzuje nepoužívať pri plnení 

Zmluvy , práva duševného vlastníctva akejkoľvek 
tretej zmluvnej strany bez jednoznačného 
predchádzajúceho písomného súhlasu takej tretej 
strany a taktiež upovedomenia a súhlasu 
Odberate ľa. Všetky autorské honoráre alebo 
poplatky vyplývajúce z využitia práv duševného 
vlastníctva takejto tretej strany budú výlučne hradené 
Dodávate ľom . 

31.3.2 Dodávate ľ súhlasí s odškodnením, ochranou a 
krytím Odberate ľa proti všetkým nárokom, žalobám, 
stratám, škodám a výdavkom vzniknutým v súvislosti 
s preukázaným alebo údajným porušením, nekalej 
súťaže či podobným sťažnostiam súvisiacim s 
použitím (a) práv duševného vlastníctva akejkoľvek 
tretej strany Dodávate ľom  za účelom plnenia 
Zmluvy a/alebo (b) Dodávky  a/alebo Výsledkov 
Odberate ľom či jeho zákazníkmi alebo dodávateľmi. 

31.3.3 V prípade, že Odberate ľ alebo jeho zákazníci či 
dodávatelia sú nútení prestať používať celú alebo iba 
časť Dodávky a/alebo Výsledkov, potom bez vplyvu 
na akýkoľvek iný nárok alebo právo, ktoré Odberate ľ 

môže mať podľa Zmluvy alebo vyplávajúce 
z platných právnych predpisov, Dodávate ľ sa 
zaväzuje ihneď uskutočniť jeden z nasledovných 
prostriedkov nápravy na svoje náklady, na základe 
výberu Odberate ľa: 

� získať pre Odberate ľa a jeho zákazníkov a 
dodávateľov právo používať aj naďalej Dodávku 
a/alebo Výsledky bez obmedzení a bez 
dodatočných poplatkov ; alebo 

� nahradiť alebo zmeniť Dodávku a/alebo 
Výsledky tak, že už ďalej nebudú porušovať 
ustanovenia Zmluvy  a pritom ostanú v súlade s 
ostatnými požiadavkami vymedzenými 
Zmluvou .  

3322  MMLLČČAANNLLIIVVOOSSŤŤ  

32.1 Zmluvné strany  sa zaväzujú uchovať v tajnosti 
všetky informácie týkajúce sa Zmluvy  (napríklad 
obchodných, finančných alebo technických 
informácií), ktorých vlastníkom je alebo nimi 
disponuje je jedna zo Zmluvných strán,  a ktoré sú 
dané k dispozícii druhej Zmluvnej strane  alebo ku 
ktorým má táto strana prístup. Takéto dôverné 
informácie nebudú použité na iný účel ako na plnenie 
Zmluvy .  

32.2 Informácie však nebudú považované za dôverné ak 
takéto informácie: 

� sú vopred známe prijímajúcej Zmluvnej strane  
alebo boli vytvorené prijímajúcou Zmluvnou  
stranou  nezávisle od jej prístupu k informáciám; 

� boli legálne získané prijímacou Zmluvnou 
stranou  od tretej strany, ktorá nepodlieha 
dohode o utajení so Zmluvnou stranou  
poskytujúcou informácie ; alebo      

� sú alebo stanú sa verejnými bez zapríčinenia 
prijímajúcej Zmluvnej strany . 

32.3 Prijímajúca Zmluvná strana  nie je zodpovedná za 
sprístupnenie dôverných informácii, kde takáto 
Zmluvná strana podlieha zákonnej alebo inej 
povinnosti na uskutočnenie takéhoto sprístupnenia 
(napríklad keď sa jedná o sprístupnenie informácii 
kompetentným súdnym alebo daňovým orgánom), 
ale obmedzené do rozsahu takej zákonnej alebo inej 
povinnosti. 

32.4 Okrem inej formulácie vo vyššie uvedenom článku 30 
“Práva duševného vlastníctva”, prijímajúca Zmluvná 
strana sa zaväzuje nenárokovať si na žiadne práva 
duševného vlastníctva akokoľvek založené na 
dôverných informáciách. 

32.5 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať tieto 
záväzky k dôvernosti  a nevyzradeniu, a mali by sa 
ubezpečiť, že ich zamestnanci a zástupcovia taktiež 
dodržiavajú tieto záväzky, počas trvania Zmluvy a 
po dobu ďalších päť (5) rokov po vypršaní či 
vypovedaní Zmluvy . 

3333  DDOOBBAA  TTRRVVAANNIIAA  ZZMMLLUUVVYY  
32.1 Zmluva nadobúda platnosť v deň stanovený v 

Zmluve, alebo ak nie je stanovený žiaden deň, tak 
deň keď je Objednávka  prijatá Dodávate ľom v 
súlade s článkom 4 “Objednávky ”. 

32.2 Pre Záväzné Objednávky je Zmluva platná do dňa 
stanoveného v Zmluve alebo do dňa prijatia 
Dodávky v súlade s článkom 22.1 “Prijatie 
Dodávky” v závislosti od situácie. Hromadné 
objednávky sú uzavreté na dobu neurčitú. V 
akomkoľvek prípade môže byť Zmluva vypovedaná 
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alebo zrušená v súlade s nižšie uvedenými 
ustanoveniami článku 33 “Výpoveď zmluvy”. 

3344  VVÝÝPPOOVVEEĎĎ  ZZMMLLUUVVYY  

34.1 Výpove ď zmluvy bez udania dôvodu 

34.1.1 Odberate ľ je oprávnený vypovedať Zmluvu  v celom 
rozsahu alebo jej časť bez znášania akejkoľvek 
zodpovednosti voči Dodávate ľovi  alebo peňažnej 
pokuty, s udaním alebo bez udania dôvodu, 
písomným oznámením Dodávate ľovi jeden (1) 
mesiac vopred v akejkoľvek forme tak, aby bolo 
Dodávate ľovi  doručené. Výpoveď nadobudne 
platnosť dňom uvedeným v oznámení výpovedi.  

34.1.2 V prípade, že Odberate ľ zruší Záväznú objednávku 
bez udania dôvodu, potom je Odberate ľovou 
výhradnou povinnosťou  uhradiť takúto Dodávku 
Dodávate ľovi , ktorá je potom doručená 
Odberate ľovi a ním následne prijatá. 

34.2 Výpove ď zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných 
podmienok 

 V prípade, že jedna zo Strán nesplní Zmluvu  
v súlade s jej znením, druhá Strana bude mať právo 
odstúpiť od Zmluvy  písomne s doručenkou, bez 
toho, že by sa vystavovala akejkoľvek zodpovednosti 
vo vzťahu k Strane, ktorá Zmluvu  nesplnila, alebo že 
by bola povinná nahradiť škodu, ak Strana , ktorá 
nesplnila Zmluvu  nenapraví dané nesplnenie 
v lehote tridsiatich  (30 ) dní odo dňa prijatia výzvy, 
poslanej písomne s doručenkou. Odstúpenie od 
zmluvy nadobudne účinnosť dňom, uvedeným v 
oznámení o odstúpení od  Zmluvy . 

34.3 Výpove ď z dôvodu insolventnosti 
Odberate ľ je oprávnený vypovedať Zmluvu , v celom 
rozsahu alebo jej časť, bez znášania akejkoľvek 
zodpovednosti voči Dodávate ľovi  alebo peňažnej 
pokuty, písomným oznámením Dodávate ľovi vopred 
v akejkoľvek forme tak, aby bolo Dodávate ľovi  
doručené, ak sa vyskytne akýkoľvek z nasledovných 
prípadov: 

(i) úpadku Dodávate ľa ; 

(ii) Dodávate ľ podá návrh na konkurz z vlastného 
rozhodnutia; 

(iii) je podaný návrh na konkurz Dodávate ľa;  

 

(iv) vymenovanie správcu konkurznej podstaty pre 
Dodávate ľa; 

(v) uspokojenie pohľadávok veriteľa z majetku alebo 
práv Dodávate ľa ; alebo 

(vi) Dodávate ľ neplní záväzky voči svojim veriteľom, 
Odberate ľovi , či iným zákazníkom a to finančné 
alebo iné, za účelom plnenia záväzkov zo 
Zmluvy . 

Výpoveď nadobúda platnosť dňom uvedeným v 
oznámení o výpovedi. 

34.4 Rôzne 

Vyššie uvedené ustanovenia doplňujú ostatné práva 
Odberate ľa aby zrušil alebo ukončil Zmluvu  v 
súlade s článkami 9.3, 35.5 a 36.5. 

3355  DDÔÔSSLLEEDDKKYY  VVÝÝPPOOVVEEDDEE  AALLEEBBOO  UUKKOONNČČEENNIIAA  
PPLLAATTNNOOSSTTII  ZZMMLLUUVVYY  

35.1 Po vypovedaní alebo ukončení platnosti Zmluvy z 
akéhokoľvek dôvodu, tie podmienky Zmluvy , ktoré 
platia aj po vypovedaní zmluvy, sú platné v plnom 
rozsahu. 

35.2 Pri vypovedaní alebo ukončení platnosti Zmluvy z 
akéhokoľvek dôvodu, Dodávate ľ bezodkladne doručí 
Odberate ľovi : 
� Nástroje, v súlade s článkom 18.5 “Vrátenie” ;  

� na požiadavku Odberate ľa, zásoby surovín a 
diely (za ich nákupnú cenu), prebiehajúce práce 
(za ich obstarávaciu cenu) a/alebo dokončené 
Produkty (za cenu stanovenú v Zmluve ) ; a 

� všetky Výsledky, modely, prototypy, a 
akékoľvek iné položky, ktoré vlastní Odberate ľ  
podľa Zmluvy . 

3366  VVYYŠŠŠŠIIAA  MMOOCC  

36.1 Akékoľvek oneskorenie alebo zlyhanie v plnení 
svojich povinností ktorejkoľvek Zmluvnej strany 
bude ospravedlnené, ak a do takej miery, keď ich nie 
je Zmluvná strana schopná plniť kvôli prípadu alebo 
udalosti, ktorá sa nedá primerane ovládať a bez jej 
pochybenia či nedbalosti, ako: vyššia moc; 
obmedzenia, zákazy, naliehavé veci alebo 
obmedzenia vydané alebo kroky urobené orgánmi 
štátnej moci; embargá; požiare; explózie; prírodné 
katastrofy; nepokoje; vojny; sabotáže; neschopnosť 
udržať poriadok a kontrolu; alebo súdny príkaz. 

36.2 Zmena v nákladoch alebo dostupnosti materiálu, 
komponentoch alebo službách závislých na 
podmienkach trhu, konaní dodávateľa, prerušení 
práce (ako pozastavenia prevádzky, štrajky,  alebo 
spomalenia práce) alebo spochybňovanie zmluvy 
žiadnym spôsobom neoslobodzujú  Dodávate ľa od 
zodpovednosti za plnenie a Dodávate ľ preberá 
uvedené riziká na seba. 

36.3 Hneď ako to bude možné, po výskyte takejto 
udalosti, Zmluvná strana postihnutá udalosťou 
vyššej moci, poskytne písomnú správu opisujúcu 
takúto udalosť a upovedomí druhú Zmluvnú stranu 
o predpokladanom trvaní omeškania alebo zlyhaní 
plnenia a o čase nápravy omeškania alebo zlyhania.  

36.4 Počas omeškania alebo neplnenia alebo vadného 
plnenia Dodávate ľa, má Odberate ľ podľa svojho 
uváženia a na Dodávate ľove náklady právo: 

(i) nakúpiť Dodávky z iných zdrojov a  zredukovať 
plány objednávok u Dodávate ľa, bez 
zodpovednosti akejkoľvek povahy voči 
Dodávate ľovi alebo akejkoľvek náhrady; 

(ii) vyžadovať od Dodávate ľa, aby doručil 
Odberate ľovi na náklady Odberate ľa všetky 
dokončené a nedokončené výrobky a diely a 
materiály vyrobené alebo zaobstarané pre prácu 
v rámci Zmluvy ; alebo 

(iii) vyžadovať od Dodávate ľa, aby poskytol 
Dodávky z iných zdrojov v množstve a čase 
určenom Odberate ľom a za cenu uvedenú v 
Zmluve . 

36.5 Ak si to Odberate ľ vyžiada, Dodávate ľ sa do 
desiatich (10) kalendárnych dní podľa 
Odberate ľovej požiadavky, zaručí, že omeškanie 
neprekročí tridsať (30) kalendárnych dní. Ak 
omeškanie trvá viac ako tridsať (30) kalendárnych 
dní alebo sa Dodávate ľ nie je schopný dôveryhodne 
zaručiť, že omeškanie skončí do tridsiatich (30) 
kalendárnych dní, Odberate ľ je oprávnený 
vypovedať Zmluvu v plnom rozsahu alebo iba jej 
časti, bez akejkoľvek zodpovednosti voči 
Dodávate ľovi a/alebo nároku dodávateľa na 
akúkoľvek náhradu a to po podaní oznámenia,  
doručeného Dodávate ľovi . Výpoveď nadobúda 
platnosť v deň uvedený v oznámení o výpovedi. 
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3377  SSUUBBDDOODDÁÁVVAANNIIEE  --  PPRREEVVOODD  MMAAJJEETTKKUU  --    ZZMMEENNAA  
RRIIAADDEENNIIAA  

37.1 Dodávate ľ nedohodne subdodávanie, celej či časti, 
bez predošlého písomného súhlasu Odberate ľa.  Aj 
v prípade súhlasu uvedeného vyššie, je Dodávate ľ  
zodpovedný za plnenie Zmluvy v súlade s jej 
ustanoveniami a je povinný zabezpečiť takéto 
plnenie v súlade so Zmluvou aj u subdodávateľov. 

37.2 Ak Dodávate ľov subdodávateľ alebo prepravca 
žaluje (resp. inak právne postupuje proti)  priamo 
Odberate ľa alebo jeho Sesterské spolo čnosti 
z titulu neuhradenej platby za služby vykonané ako 
súčasť povinností zo Zmluvy, Odberate ľ si 
jednoznačne vyhradzuje právo vyrovnať (započítať) 
čiastky vymáhané spomenutým subdodávateľom 
alebo prepravcom proti akejkoľvek čiastke, ktorú 
dlhuje Dodávate ľovi alebo jeho Sesterským 
spolo čnostiam v zmysle Zmluvy, v súlade s vyššie 
uvedeným článkom 24.7 „Započítanie pohľadávok“. 

37.3 Dodávate ľ nie je oprávnený previesť práva 
a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy  v celosti ani v 
časti za žiadnych okolností bez predošlého 
písomného súhlasu Odberate ľa. 

37.4 Odberate ľ je oprávnený previesť práva a povinnosti 
uvedené v Zmluve  v celosti alebo v časti na 
ktorúkoľvek z jeho Sesterských spolo čností alebo 
na tretiu stranu osvojujúc si všetok alebo iba časť 
Odberate ľových obchodných aktivít (vyplývajúc zo 
zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia Odberate ľa, 
prenosu aktív alebo iných prostriedkov). 

37.5 Dodávate ľ ihneď upovedomí Odberate ľa v prípade 
zmeny riadenia, čo znamená výskyt jedného z 
nasledujúcich prípadov: 

� akcionár(i) v  deň nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy  vlastnili viac ako päťdesiat percent 
(50%) z akcií s hlasovacím právom Dodávate ľa 
a nastane situácia, kde vlastní(ia) menej ako 
päťdesiat percent (50%) akcií s hlasovacím 
právom; 

� akcionár(i), mali v  deň nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy  právo hlasovať v predstavenstve (alebo 
podobnom orgáne) Dodávate ľa a následne 
nastane situácia, pri ktorej nemá(ajú) právo 
hlasovať v správnej rade (alebo podobnom 
orgáne) Dodávate ľa ; 

� Dodávate ľ sa  v deň nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy fúziou alebo zlúčením dostal do situácie 
kde akcionár(i) Dodávate ľa vlastnia viac ako 
päťdesiat percent (50%) z akcií s hlasovacím 
právom Dodávate ľa alebo majú nadpolovičnú 
väčšinu pri hlasovaní v predstavenstve (alebo 
podobnom orgáne) Dodávate ľa a následne 
nastane situácia, pri ktorej vlastní(ia) menej ako 
päťdesiat percent (50%) akcií s hlasovacím 
právom alebo nemá(ajú) nadpolovičnú väčšinu 
pri hlasovaní v predstavenstve (alebo podobnom 
orgáne) v organizačnej jednotke, ktorá je 
výsledkom fúzie alebo zlúčenia; alebo 

� Dodávate ľ predá podstatnú časť majetku 
používaného na plnenie Zmluvy . 

V prípade takejto zmeny v riadení, má Odberate ľ 
právo vypovedať Zmluvu  v celosti alebo jej časti, 
bez znášania akejkoľvek zodpovednosti voči 
Dodávate ľovi  alebo nároku Dodávate ľa na 
akúkoľvek náhradu, písomným oznámením 
doručeným Dodávate ľovi.  Výpoveď nadobúda 
platnosť dňom uvedeným v oznámení o výpovedi. 

3388  PPRRÁÁVVOOMMOOCCII  ––  UUPPLLAATTNNIITTEEĽĽNNÉÉ  PPRRÁÁVVOO  

38.1 Zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky, 
avšak s výnikou prípadov kde nastane konflikt 
právnych princípov. Zmluvné strany  sa výslovne 
vzdávajú použitia dohovoru OSN ohľadne 
Medzinárodných Zmlúv o Predaji Tovaru, ktorý bol 
prijatý vo Viedni 11.apríla, 1980 nakoľko môže 
podliehať dodatkom alebo úpravám. 

38.2 Akékoľvek nároky či spory vyplývajúce či prameniace 
zo Zmluvy  alebo porušenia Zmluvných  podmienok 
budú vyriešené na príslušných súdoch sídliacich v 
Bratislave, Slovenskej republike aj v prípade zlúčenia 
konaní či viacerých odporcov. 

3399  RRÔÔZZNNEE  

39.1 Úplnos ť  
Zmluva  zahŕňa celú a úplnú dohodu medzi 
Zmluvnými stranami  týkajúcu sa skutočností 
obsiahnutých v Zmluve , a nahrádza všetky 
predchádzajúce ústne či písomné dojednania či 
dohody.  Akákoľvek úprava či zmena Zmluvy  bude 
záväzná pre Zmluvné strany  iba ak je súčasťou 
ďalšej dohody uzatvorenej riadne oprávnenými 
predstaviteľmi Zmluvných strán . 

39.2 Nezávislos ť zmluvných strán 
Zmluva  bola uzavretá medzi dvoma nezávislými 
Zmluvnými stranami  a žiadne z ustanovení 
neznamená, že ktorákoľvek so Zmluvných strán  má 
právo či mandát na konanie v mene druhej Zmluvnej 
strany  ani nenaznačuje akékoľvek spojenie, 
prepojenie,  partnerstvo či združenie medzi nimi. 

39.3 Oddelite ľnos ť 

Ak je alebo sa stane ktorákoľvek z ustanovení 
Zmluvy  je neplatné či právne neúčinné v zmysle 
akéhokoľvek zákona alebo iného právneho predpisu, 
takéto ustanovenie bude upravené alebo zmazané, v 
prípade, že sa jedná o tento prípad, ale iba do takej 
miery do akej je to nevyhnutné, aby sa dostalo do 
súladu so zákonom alebo iným právnym predpisom. 
Zvyšné ustanovenia Zmluvy  zostanú nezmenené. V 
takom prípade, sa Zmluvné strany  zaväzujú 
opätovne prerokovať neplatné alebo právne 
neúčinné ustanovenie, a opätovne ho naformulovať 
tak, aby sa čo najviac zhodovalo s pôvodným 
zámerom Zmluvných strán . 

39.4 Žiadne konkludentné vzdanie sa práva 

Ak ktorákoľvek Zmluvná strana výslovne nepožiada 
plnenie od druhej Zmluvnej strany , ktoré vyplýva z 
ktoréhokoľvek z ustanovení Zmluvy,  nebude takéto 
nekonanie považované za zrieknutie sa práv v rámci 
takéhoto ustanovenia alebo akéhokoľvek iného 
ustanovenia. Akékoľvek vzdanie sa práva 
ktoroukoľvek Zmluvnou stranou,  pri porušení 
plnenia ktorejkoľvek z podmienok, ustanovení či 
predpisov Zmluvy druhou Zmluvnou stranou 
nebude považované za zrieknutie sa práv 
vyplývajúcich z akéhokoľvek nasledujúceho 
porušenia rovnakej či inej podmienky, ustanovenia či 
predpisu Zmluvy . 

39.5 Prostriedky nápravy 
Prostriedky nápravy popísané v Zmluve  sú 
použiteľné súčasne spolu s ostatnými prostriedkami, 
ktoré poskytuje právny poriadok. 

39.6 Jazyk 
39.6.1 VOP sú napísané v anglickom a slovenskom jazyku. 

Obe vyhotovenia majú rovnaké postavenie pred 
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zákonom a Zmluvné strany uznávajú, že tieto 
vyhotovenia sú zhodné vo každom podstatnom 
hľadisku. 

39.6.2 V prípade problémov s výkladom VOP medzi 
anglickým vyhotovením a slovenským vyhotovením, 
anglické vyhotovenie sa bude  považovať pre 
Zmluvné strany  za nadradené. 


