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Všeobecné nákupné podmienky 
 
1. Rozsah; uzavretie zmlúv 

1.1 Tieto nákupné podmienky sa vzťahujú na dodávky 

a služby dodávateľa, ak nie je dohodnuté inak. Ďalšie 

všeobecné štandardné podmienky, najmä štandardné 

zmluvné podmienky dodávateľa, sa neuplatňujú, aj keď 

nie sú v konkrétnom prípade výslovne namietané, 

alebo ak boli objednané tovary / služby prijaté bez 

výhrad. 

1.2 Objednávky a ich prijatie musia byť písomné. 

1.3 Ústne dohody akéhokoľvek druhu sú neplatné, ak 

ich zákazník písomne nepotvrdí. Písomný formulár 

musí obsahovať aj potvrdenia zaslané e-mailom. 

1.4 Ak dodávateľ neprijme objednávky do dvoch 

týždňov od ich doručenia, je zákazník oprávnený ich 

bezplatne zrušiť. 

1.5 Dodávateľ pridelí tretím osobám plnenie 

objednávky v plnom rozsahu alebo čiastočne iba s 

predchádzajúcim písomným súhlasom zákazníka. 

1.6 Tieto nákupné podmienky sa vzťahujú iba na 

obchodné vzťahy. 

2. Doručenie; následky nesplnenia času 

stanoveného pre doručenie  

2.1 Dohodnuté dodacie lehoty sú záväzné. Zákazník 

je bez zbytočného odkladu písomne informovaný o 

akýchkoľvek okolnostiach, ktoré bránia tomu, aby bol 

dodaný čas splnený prípadne  že by došlo k 

oneskoreniu doručenia. Čas prijatia tovaru alebo 

vykonanie služby v priestoroch zákazníka alebo v 

mieste jeho dodania / vykonania podľa objednávky 

("miesto plnenia") určí, či bola dodacia lehota splnená. 

2.2 Čiastkové dodávky vyžadujú súhlas zákazníka. 

2.3 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby tovar, ktorý 

dodal alebo náhradné diely, mohli byť dodané 

zákazníkovi za primeraných podmienok po dobu 10 

rokov od posledného doručenia. Ak dodávateľ zamýšľa 

prerušiť dodávku takéhoto tovaru alebo príslušných 

náhradných dielov počas tohto časového obdobia 

prípadne po uplynutí tejto lehoty, bezodkladne 

písomne informuje objednávateľa a dá zákazníkovi 

príležitosť zadať posledné objednávky. 

2.4 Ak sa nedodržia dohodnuté dodacie lehoty a časy 

dodávky, zákazník môže požadovať za každý celý 

týždeň, do ktorého je prekročený termín, 0,5%, ale 

najviac 5% z celkovej hodnoty objednávky ako 

paušálnej sumy bez toho, aby musel poskytnúť dôkaz 

o poškodení alebo strate, ak nie je výslovne dohodnuté 

inak. Zákazník má okrem toho nárok na uplatnenie 

zákonných práv. Prijatie oneskoreného doručenia 

alebo služby nepredstavuje žiadne vzdanie sa 

kompenzácie. Dodávateľ je povinný zaplatiť vyššie 

uvedené čiastky, aj keď nebola uvedená výslovná 

výhrada, keď sú tovar alebo služby akceptované. 

 

 
 
3. Ceny; platobné podmienky; prenos rizika 

3.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ceny sa uhradia v 

súlade s Incoterms 2010, vrátane obalov a zákonnej 

dane z pridanej hodnoty. 

3.2 Faktúry je možné spracovať iba vtedy, ak - v 

súlade s ustanoveniami v objednávke - uvádzajú 

poradové číslo uvedené v objednávke a všetky ostatné 

referenčné informácie; dodávateľ je zodpovedný za 

všetky dôsledky nesplnenia tejto povinnosti, pokiaľ 

nepreukáže, že nie je zodpovedný za uvedené 

zlyhanie. 

3.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak je lehota splatnosti 

faktúr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o platbu a 

obdržania faktúry a tovaru / realizovanej služby , na 

faktúry vystavené dodávateľom  s lehotou splatnosti  14 

dní odo dňa doručenia žiadosti o platbu a obdržania 

faktúry a tovaru / realizovanej služby sa bez ďalšieho 

uplatní 3%  zľava z ceny uvedenej na faktúre a na 

faktúry vystavené dodávateľom so splatnosťou 30 a 

viac dní odo dňa doručenia žiadosti o platbu a 

obdržania faktúry a tovaru / realizovanej služby sa 

zľava uplatňovať nebude. 

3.4 Dodávateľ znáša riziko náhodnej straty a 

náhodného poškodenia tovaru, až kým ho zákazník 

alebo jeho zástupca neprijme v mieste, kde má byť 

tovar dodaný, ako je uvedené v objednávke. 

4. Akceptácia 

4.1 Formálne prijatie zo strany zákazníka sa vyžaduje 

v prípade, že dodávateľ poskytne pracovné výkony 

alebo realizuje práce. Ak kontrola výkonu práce alebo 

dodania práce vyžaduje jej uvedenie do prevádzky, 

akceptácia sa vykoná po uvedení do prevádzky bez 

závad. Prijatie sa na základe voľby zákazníka 

uskutoční buď v závode dodávateľa, alebo v mieste 

dodávky. 

4.2 Prevzatie sa vykoná vydaním protokolu o kontrole. 

Platby bez výhrad nepredstavujú akceptovanie alebo 

schválenie zásielok ani vzdanie sa záručných nárokov. 

4.3 Všetky náklady na prevzatie znáša dodávateľ. 

5. Preprava 

5.1 Oznámenie o preprave tovaru musí byť doručené 

najneskôr v čase, keď dodávky opustia výrobne 

dodávateľa. Prepravná adresa a objednávacie číslo 

zákazníka vrátane čísla zásielky sa uvedú na všetkých 

zásielkach, nákladných listoch a štítkoch na 

zásielkach. Zásielky, pri ktorých musí zákazník znášať 

celkové, alebo čiastkové náklady na prepravu sa 

prepravujú za najnižšie ceny za prepravu alebo podľa 

pokynov zákazníka pre prepravu. Rozvážka na mieste 

určenia sa neplatí. Pokyny na prepravu, najmä miesto 

dodania tovaru, ktoré je tiež miestom plnenia, sa 

uvádzajú v objednávke. 

5.2 Aby sa predišlo poškodeniu pri preprave v 
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dôsledku nedostatočného zabezpečenia nákladu alebo 

žiadneho zabezpečenia nákladu, dodávateľ musí mať 

náklad zabezpečený prepravcom/dopravníkom, ktorý 

ho vyzdvihne. 

6. Balenie 

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať svoje vyrobené 

alebo spracované tovary len v obaloch, ktoré sú z 

hľadiska typu, tvaru a veľkosti šetrné k životnému 

prostrediu a sú v súlade s najnovšou verziou úradných 

alebo iných predpisov týkajúcich sa balenia. 

6.2 Bez ohľadu na to, či ide o balenie na prepravu, 

maloobchodný obal alebo vonkajší ochranný obal, 

dodávateľ súhlasí s tým, že ho po použití bez 

dodatočného poplatku spätne odoberie a opätovne ho 

použije alebo recykluje mimo verejného systému 

zneškodňovania odpadu. Zákazník sa zaväzuje riadne 

spracovať každý opakovane použiteľný obal ako taký a 

bezplatne ho sprístupniť dodávateľovi v najlepšom 

možnom stave. 

7. Upozornenie na chyby 

Zákazník sa bude snažiť skontrolovať prichádzajúce 

dodávky ohľadom ich správneho množstva, 

poškodenia pri preprave a zrejmé chyby, pokiaľ to bude 

účelné pri bežnej prevádzke podniku. Zákazník hlási 

chyby hneď, ako sa objavia. V tomto ohľade je vylúčený 

argument o prijatí oneskoreného oznámenia o vadách 

(§ 428 Obchodného zákonníka ). 

8. Zodpovednosť za chyby 

8.1 Dodávateľ zaručuje zákazníkovi, že objednaný 

tovar alebo služby neobsahujú chyby, pokiaľ ide o 

kvalitu a vady daného predmetu v čase prechodu 

rizika. 

8.2 Ak zákazník informuje dodávateľa o zamýšľanom 

použití a mieste použitia tovaru, ktorý má byť dodaný, 

dodávateľ zaručuje, že jeho dodanie a služba sú 

vhodné pre toto použitie a miesto. 

8.3 Ak existuje chyba v kvalite alebo vady na danom 

predmete, má zákazník nárok na zákonné záručné 

nároky bez zníženia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

8.4 Zákazník má v zásade právo zvoliť spôsob 

nápravy. Ak dodávateľ nezačne s následným 

opravným prostriedkom ako súčasťou zmluvy, t. j. 

opravou vád alebo dodatočným náhradným dodaním 

tovaru, hneď ako o to zákazník požiada, má zákazník 

v naliehavých prípadoch právo aby sa zabránilo 

nebezpečenstvu alebo vynútilo / obmedzilo 

poškodenie, vykonať nápravné opatrenie vybratého 

zákazníkom, alebo ho nechať vykonať treťou stranou 

na náklady dodávateľa. Zákazník má rovnaké právo, ak 

nedôjde k oprave nedostatkov, alebo náhradnému 

doručeniu alebo je zamietnuté. 

8.5 Ak sú voči zákazníkovi uplatnené nároky z dôvodu 

porušenia práv tretích osôb v súvislosti s dodávkou / 

službou dodávateľa, potom je dodávateľ povinný na 

prvú písomnú žiadosť odškodniť zákazníka proti týmto 

pohľadávkam. Povinnosť dodávateľa odškodniť 

zákazníka sa vzťahuje na všetky výdavky nevyhnutne 

vynaložené zákazníkom z, alebo v súvislosti s nárokmi 

uplatnenými proti nemu treťou stranou. 

8.6 Reklamácie chýb sa stanú premlčané 

po 24 mesiacoch - okrem prípadov úmyselného 

porušenia práv,  odo dňa prijatia, ak nie je dohodnuté 

inak. Ak sa tovar alebo služba dodávajú v budove, 

reklamácie odberateľa voči poskytovateľovi sa stanú 

premlčané po uplynutí 5 rokov od doručenia tovaru 

alebo poskytnutia služby. Ak dodávateľ splní svoju 

povinnosť napraviť vadu dodaním náhradného tovaru, 

premlčacia lehota pre uvedené tovary začne znovu po 

ich doručení. 

Oznámenie o vadách prerušuje premlčaciu lehotu pre 

reklamácie týkajúce sa príslušnej položky dodávky. 

8.7. Dodávateľ sa zaväzuje znášať všetky náklady na 

montáž a sťahovanie, ako aj náklady na prepravu do a 

z miesta použitia v prípadoch, keď takéto náklady 

preukázateľne vznikli z dôvodu nedostatočnej dodávky 

/ výkonu. Zákazník preto odporúča dodávateľovi, aby 

uzavrel osobitné poistenie zodpovednosti za náklady 

na inštaláciu, vyzdvihnutie a prepravu až do miesta 

použitia s pokrytím najmenej 250 000,00 EUR na 

jednotlivý prípad. 

9. Software 

9.1 Zákazník získa právo používať softvér, ktorý je 

súčasťou dodávky, vrátane dokumentácie, s 

dohodnutými vlastnosťami a v rozsahu potrebnom na 

zabezpečenie používania softvéru v súlade so zmluvou 

a v rozsahu povolenom zákonom ( § 87 autorského 

zákon, slovenské autorské právo). 

9.2 Predtým, než sa softvér dodá alebo nainštaluje v 

systéme zákazníka, alebo u jeho koncových 

zákazníkov, dodávateľ ho skontroluje na prítomnosť 

vírusov, trójskych koní a iného počítačového malware 

pomocou aktuálnych bežných antivírusových 

programov. 

10. Zabezpečenie kvality 

10.1 Dodávateľ sa zaväzuje zaručiť trvalé 

zabezpečenie kvality svojho tovaru prostredníctvom 

inštalácie primeraného systému zabezpečenia kvality, 

napr. DIN EN ISO 9001 ff alebo podobne a vykonať 

skúšky kvality a kontroly, ktoré predpísal zákazník, 

alebo ktoré sú inak vhodné počas a po výrobe jeho 

dodávok. Dodávateľ zdokumentuje tieto skúšky a 

kontroly. 

10.2 Zákazník má právo požadovať dôkaz o systéme 

zabezpečenia kvality implementovaním u dodávateľa, 

aby sa ubezpečil o tom, ako sa vykonávajú kontroly 

kvality a kontroly na mieste, vrátane prípadných 

priestorov subdodávateľov, vykonať audity na mieste u 

dodávateľa. 

10.3 Dodávateľ bezodkladne písomne informuje 
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zákazníka o zmenách v zložení spracovaného 

materiálu alebo návrhu jeho dodávok alebo služieb bez 

toho, aby o to požiadal. Tieto zmeny si vyžadujú 

písomný súhlas zákazníka. 

10.4 Politika zabezpečenia kvality zákazníka 

oznámená dodávateľovi a dohody o zabezpečení 

kvality uzavreté s dodávateľom sú súčasťou zmluvy. 

11. Požiadavky na marketingové produkty; 

zodpovednosť za produkt 

11.1 Ak dodávateľ dodáva výrobky, ktoré spadajú do 

rozsahu pôsobnosti európskej smernice pre prvé 

uvedenie na trh, ako je smernica EÚ o strojových 

zariadeniach, smernica o tlakových zariadeniach, 

smernica o EMC atď., zaväzuje sa, že bude dodržiavať 

príslušné požiadavky na zdravie a bezpečnosť a 

postupy, ktoré sú v nich uvedené. Dodávateľ vystaví 

pre svoje výrobky ES vyhlásenie o zhode a pripevní 

značku CE, ak to ustanovujú tieto smernice. V prípade 

čiastočne skompletizovaných strojov podľa smernice 

ES o strojových zariadeniach č. 2006/42 / ES poskytne 

dodávateľ zákazníkovi s vyhlásením o začlenení podľa 

prílohy II B k smernici o strojových zariadeniach ES vo 

forme požadovanej odberateľom (rozšírené vyhlásenie 

o začlenení) a dodatočne poskytne návod na použitie 

v súlade s oddielom 1.7.4 prílohy I k smernici o 

strojových zariadeniach ES. Ak o to zákazník požiada, 

dodávateľ na základe uváženia zákazníka povolí 

zákazníkovi, aby vykonal posúdenie vytvoreného 

rizika, alebo taký posudok poskytne zákazníkovi. 

11.2 Ak je Dodávateľ zodpovedný za škody mimo 

dodaného tovaru a voči zákazníkovi sú uplatnené 

nároky podľa Zákona o zodpovednosti za výrobok, je 

dodávateľ v tomto ohľade povinný odškodniť zákazníka 

voči nárokom na náhradu škody tretími osobami po 

prvom podaní žiadosti ak je príčina škody v oblasti 

zodpovednosti dodávateľa a samotný dodávateľ je 

zodpovedný vo vzťahu voči tretím stranám. 

Ako súčasť zodpovednosti podľa článku 11.2 

dodávateľ je tiež povinný uhradiť všetky výdavky, ktoré 

vznikli zákazníkovi z, alebo v súvislosti s výstrahou 

vydanou alebo zvolávacím konaním vykonaným 

zákazníkom. 

Pokiaľ je to možné a primerané, zákazník bude 

informovať dodávateľa o obsahu a rozsahu opatrení, 

ktoré sa majú vykonať, a koordinovať ich s 

dodávateľom. Ostatné nároky podľa zákona o 

zodpovednosti za výrobok zostávajú nedotknuté. 

11.3 Zákazník odporúča dodávateľovi, aby si 

ponechal poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú výrobkom na pokrytie rizík uvedených v 

oddieloch 11.2 a 11.3 s krytím minimálne 2 500 000,00 

€ za škodu. 

12. Práva duševného vlastníctva 

Dodávateľ zodpovedá za nároky vyplývajúce z 

porušenia práv duševného vlastníctva, alebo žiadostí o 

ochranu duševného vlastníctva, ak sa dodávka 

používa v súlade so zmluvou. Dodávateľ odškodní 

odberateľa, zmluvného partnera zákazníka a / alebo 

užívateľa za akékoľvek nároky z používania takýchto 

práv duševného vlastníctva. 

13. Bezpečnosť; ochrana životného prostredia 

13.1 Dodávateľ zabezpečí, aby jeho dodávky a služby 

spĺňali požiadavky na ochranu životného prostredia, 

predchádzal úrazom a zabezpečil pri práci prípadne 

ďalšie bezpečnostné predpisy platné v priestoroch 

zákazníka, alebo na inom mieste plnenia, ak zákazník 

poukazuje na takéto predpisy v uvedených priestoroch 

alebo na mieste u dodávateľa, aby sa predišlo alebo 

znížilo škodlivým vplyvom na človeka a životné 

prostredie. Dodávateľ na tento účel implementuje a 

zdokonaľuje systém riadenia, napr. DIN EN ISO 14001 

alebo podobne. Zákazník má právo, ak je to potrebné, 

požadovať dôkaz o systéme riadenia 

implementovaného u dodávateľa a vykoná audity u 

dodávateľa. 

13.2 Dodávateľ musí dodržiavať príslušné 

ustanovenia o zaobchádzaní s nebezpečným tovarom 

a uvádzaní na trh tak, ako sú uvedené okrem iného v 

smernici ES o registrácii, hodnotení, autorizácii a 

obmedzovaní chemikálií (REACH), zákonoch o 

chemických látkach prípadne nariadenie o 

nebezpečných látkach. Dodávateľ musí tiež dodržiavať 

príslušné ustanovenia o likvidácii odpadu a recyklácii 

materiálu a upozorniť zákazníka o všetkých 

požiadavkách na manipuláciu s výrobkom, skladovanie 

a likvidáciu. 

14. Modely a nástroje; mlčanlivosť 

14.1 Akékoľvek modely a nástroje, ktoré dodávateľ 

vyrobí na náklady zákazníka, sa stanú majetkom 

zákazníka po ich zaplatení. S nimi musí byť poskytnutá 

starostlivosť, ktorá je uvedená ako predmet zákazníka 

a kde je to možné, uskladňovanie oddelene od 

ostatných výrobkov dodávateľa, ako aj poistenie na 

náklady dodávateľa pred katastrofami, ako je požiar, 

voda, krádež, straty a iné škody. Opätovný predaj 

dielov vyrábaných s použitím týchto modelov a 

nástrojov nie je povolený bez výslovného písomného 

súhlasu zákazníka. 

14.2 Dokumenty, výkresy, plány a náčrty a ďalšie 

know-how zákazníka, ktoré zákazník zveruje 

dodávateľovi na predloženie objednanej dodávky a / 

alebo služby v akejkoľvek forme (písomne, faxom, e-

mailom alebo elektronickou poštou dátový nosič) 

zostávajú majetkom zákazníka. 

Sú to obchodné tajomstvá zákazníka a zaobchádza sa 

s nimi dôverne. Dodávateľ sa zaväzuje, že s nimi bude 

zaobchádzať opatrne, sprístupní ich len 

zamestnancom, ktorí ich potrebujú na plnenie zmluvy a 

ktorí sú zasa povinní zachovávať mlčanlivosť, 

neposkytovať ich tretím osobám, aby si mohli robiť 
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kópie len na účely pre realizáciu objednávky a vrátia 

všetky doklady vrátane ich kópií zákazníkovi po 

dokončení doručenia. 

15. Ochrana osobných údajov 

Podľa článku 6 všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov (GDPR), je zákazník oprávnený ukladať, 

prenášať, revidovať a vymazávať akékoľvek osobné 

údaje dodávateľa v rámci obchodného styku. Údaje sú 

uložené v internej (ERM a/alebo SRM) databáze 

skupiny Leadec. Dodávateľ je o tom informovaný 

v súlade s článkom 12 GDPR. Viac informácií 

o spracovaní údajov nájdete na našej webovej stránke. 

16. Kontrola vývozu 

16.1 Na žiadosť objednávateľa musí dodávateľ 

predložiť vyhlásenie dodávateľa, že spĺňa požiadavky 

smernice ES 2015/2447. Dodávateľ to musí 

zákazníkovi poskytnúť včas, najneskôr pri prijatí 

objednávky. Ak sa používajú dlhodobé vyhlásenia 

dodávateľa, dodávateľ musí písomne oznámiť 

zákazníkovi akékoľvek zmeny v štatúte pôvodu, keď je 

objednávka prijatá. Skutočná krajina pôvodu musí byť 

vo všetkých prípadoch uvedená na prepravných 

dokladoch, aj keď sa neuplatňuje žiadny preferenčný 

štatút. 

16.2 Dodávateľ je povinný informovať zákazníka o 

akomkoľvek schválení požadovanom na (opätovnom) 

vývoze svojho tovaru podľa nemeckého, európskeho, 

amerického alebo iného platného vývozného alebo 

colného predpisu. Dodávateľ bude na tento účel, pokiaľ 

to ešte nebol poskytnuté v jeho ponuke, poskytovať 

nasledovné informácie vedľa príslušných položiek na 

žiadosť zákazníka pri prijatí objednávky a na každom 

dodacom liste: 

- Kód komodity (HS kód) 

- číslo AL (číslo vývozného zoznamu) v súlade s 

prílohami I a IV nariadenia (ES) č. 428/2009 o 

dvojakom použití v platnom znení alebo v časti I 

vývozného zoznamu (príloha "AL" nemeckého 

zahraničného obchodu a Nariadenie o platbách 

(AWV)) 

- ECCN (číslo klasifikácie exportnej kontroly) v 

súlade s americkým zákonom o vývoze. 

16.3 Na žiadosť zákazníka je dodávateľ povinný 

písomne informovať zákazníka o všetkých ďalších 

údajoch o zahraničnom obchode, ktoré sa týkajú tovaru 

a jeho komponentov, ako aj bezodkladne písomne 

informovať objednávateľa o všetkých zmenách údajov 

uvedených v Časti 16.2. 

16.4 Ak nie sú podrobnosti uvedené v 

predchádzajúcich odsekoch poskytnuté, alebo sú 

poskytnuté nesprávne, zákazník bez toho, aby boli 

dotknuté ďalšie práva je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

17. Nesolventnosť dodávateľa 

Ak dodávateľ pozastaví platby alebo ak dodávateľ 

alebo jeden z jeho veriteľov podá na majetok 

dodávateľa návrh na začatie konkurzného, alebo 

podobného konania s cieľom vymôcť svoje 

pohľadávky, môže zákazník, bez toho, aby boli 

dotknuté jeho ostatné zákonné a zmluvné práva, podľa 

vlastného uváženia ukončiť zmluvu dodávateľom a / 

alebo uzavrieť dodávateľské zmluvy so 

subdodávateľmi dodávateľa. 

18. Podnikateľská zodpovednosť; Zásady 

správania  

Dodávateľ vyhlasuje svoj záväzok v rámci svojej 

podnikateľskej zodpovednosti za zabezpečenie jeho 

súladu s právnymi predpismi vrátane zákonov na 

ochranu životného prostredia, predpisov týkajúcich sa 

pracovného práva a zákonov o bezpečnosti 

zamestnancov a netoleruje detskú alebo nútenú prácu 

v prípadne vo vzťahu k výrobe a predaju jeho tovaru, 

alebo v rámci poskytovania jeho služieb. Po prijatí 

objednávky dodávateľ ďalej potvrdzuje, že nebude 

páchať alebo tolerovať žiadnu formu korupcie 

a úplatkárstva. 

19. Všeobecné ustanovenia 

19.1 Postúpenie pohľadávok dodávateľa bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu zákazníka je 

vylúčené. 

19.2 Zmluva podlieha slovenským právnym 

poriadkom bez jeho kolíznych noriem, a to aj v prípade 

cezhraničných objednávok. Dohovor OSN o zmluvách 

o medzinárodnom predaji tovaru sa neuplatňuje. 

19.3 Bez ohľadu na miesto, odkiaľ dodávateľ dodáva 

zásielku, je daná  príslušnosť súdov podľa miesta 

podnikania zákazníka. Zákazník môže podľa svojej 

vôle tiež podať právne žaloby v mieste podnikania 

dodávateľa. 

19.4 Ak sú jednotlivé ustanovenia týchto nákupných 

podmienok úplne, prípadne čiastočne neplatné, 

neovplyvní to ostatné ustanovenia.  


