
VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA  
(znenie 2021) 

 
1. DEFINÍCIE 
 

Na účely týchto Podmienok: 
1.1 „Spriaznená osoba“ znamená spoločnosť, ktorá kontroluje Predávajúceho, ktorá je 

kontrolovaná Predávajúcim, alebo ktorá je spoločne kontrolovaná s Predávajúcim, 
pričom kontrola vo vzťahu ku ktorémukoľvek subjektu znamená právomoc priamo 
alebo nepriamo riadiť alebo zabezpečovať riadenie alebo smerovanie politík 
takéhoto subjektu prostredníctvom vlastníckeho práva k cenným papierom, 
s ktorými je spojené právo hlasovať, prostredníctvom obchodných podielov, na 
základe zmluvy alebo inak; 

1.2 „Kupujúci“ znamená stranu, ktorej sa Predávajúci zaviazal dodávať Výrobky alebo 
poskytovať Služby bez ohľadu na to, či odplatne alebo bezodplatne; 

1.3 „Podmienky“ znamenajú tieto Všeobecné podmienky predaja a „Podmienka“ 
znamená každú z nich jednotlivo; 

1.4 „Zmluva“ znamená dohodu (v písomnej alebo v inej forme) medzi Predávajúcim a 
Kupujúcim o dodávke Výrobkov a/alebo o poskytovaní Služieb Kupujúcemu, pričom 
sa má za to, že tieto Podmienky sú jej súčasťou; 

1.5 „Zmena meny“ znamená zmenu Ceny vykonanú v zmysle Podmienky 9.4; 
1.6 „Porušenie“ nastane, keď Kupujúci buď: 

1.6.1 neuhradí niektorú platbu Predávajúcemu v deň alebo pred dňom splatnosti 
uvedenom v príslušnej Objednávke alebo podľa akejkoľvek inej 
samostatnej dohody uzavretej medzi zmluvnými stranami; alebo 

1.6.2 neprevezme dodávku v dohodnutom termíne; alebo 
1.6.3 sa dopustí porušenia podmienok Zmluvy; alebo 
1.6.4 uzatvorí dohodu s niektorým zo svojich veriteľov; alebo 
1.6.5 má ustanoveného správcu, predbežného správcu, konkurzného alebo 

reštrukturalizačného správcu alebo likvidátora nad celým svojím podnikom 
alebo majetkom, resp. jeho časťou, je v likvidácii, alebo je voči nemu 
vedená exekúcia, bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu 
alebo reštrukturalizácie, alebo bolo voči nemu začaté konkurzné alebo 
reštrukturalizačné konanie, alebo je v úpadku alebo v kríze podľa § 67a 
Obchodného zákonníka; alebo 

1.6.6 podal alebo bol voči nemu podaný návrh na oddlženie alebo návrh na 
zrušenie; alebo 

1.6.7 bolo proti nemu kdekoľvek na svete začaté konanie podobné alebo 
rovnocenné s konaním uvedeným v bodoch 1.6.5 alebo 1.6.6; alebo 

1.6.8 dočasne pozastaví výkon svojej obchodnej činnosti, prestane vykonávať 
svoju obchodnú činnosť, alebo sa stane platobne neschopným; 

1.6.9 nedodrží niektoré z ustanovení Etického kódexu, ako je definovaný v 
Podmienke 18; 

1.7 „Vyššia moc“ znamená akúkoľvek udalosť, ktorá je mimo rámca primeranej 
kontroly (sféry vplyvu) Predávajúceho a zahŕňa okrem iného nasledovné udalosti: 
živelná pohroma, vojna, nepriateľské alebo vojnové operácie (bez ohľadu na to, či je 
vojnový stav vyhlásený alebo nie); revolta, revolúcia, povstanie, vzbura, násilné 
prevzatie civilnej alebo vojenskej vlády, sprisahanie, výtržnosti, občianske nepokoje, 
teroristické činy; konfiškácia, znárodnenie, mobilizácia, zabavenie alebo zhabanie 
vykonaná/é vládou alebo de iure alebo de facto orgánom alebo hlavou štátu alebo 
na jej/jeho príkaz, alebo iné konanie, resp. nekonanie miestneho, štátneho alebo 
národného orgánu; štrajk, sabotáž, výluka, embargo, obmedzenie dovozu, 
preťaženie prístavu, nedostatok obvyklých prostriedkov verejnej dopravy a 
komunikácie, priemyselný spor, stroskotanie lode, nedostatok alebo obmedzenie 
dodávok energie, epidémia alebo pandémia (okrem iného vrátane prepuknutia 
pandémie COVID-19), karanténa, mor; zemetrasenie, zosuv pôdy, sopečná činnosť, 
požiar, povodeň alebo záplava, prílivová vlna, tajfún alebo cyklón, hurikán, búrka, 



blesk alebo iný nepriaznivý poveternostný jav, jadrové a tlakové vlny alebo iná 
prírodná alebo fyzická katastrofa; nedostatok pracovnej sily, materiálov alebo 
verejných služieb, ak je spôsobený okolnosťami, ktoré sú samy o sebe Vyššou 
mocou. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že epidémia alebo pandémia 
(napríklad vypuknutie pandémie COVID-19) ako zásah Vyššej moci zahŕňa okrem 
iného (i) zastavenie alebo spomalenie priemyselných a obchodných činností (na 
základe príkazu alebo odporúčania vládnych alebo iných orgánov alebo z dôvodu 
chýbajúcej pracovnej sily), nedostatok tovarov a/alebo surovín, cestovné a/alebo 
logistické obmedzenia, v každom z vyššie uvedených prípadov s vplyvom na 
Predávajúceho, ktorúkoľvek z jeho Spriaznených osôb alebo tretie strany 
dodávateľského reťazca Predávajúceho a vyplývajúce zo zákonov, predpisov, 
vyhlášok alebo nariadení vládnych alebo iných orgánov, resp. v súvislosti s nimi s 
cieľom obmedziť šírenie a/alebo zabrániť šíreniu uvedených epidémií alebo 
pandémií a/alebo zachovať zdravie a bezpečnosť ľudí („Predpisy na obmedzenie 
šírenia“) a (ii) všetky opatrenia, ktoré Predávajúci (ktorákoľvek z jeho Spriaznených 
osôb a/alebo tretia strana dodávateľského reťazca Predávajúceho) prijme v súlade s 
Predpismi na obmedzenie šírenia alebo na základe odporúčaní vydaných vládnymi 
alebo inými orgánmi s cieľom obmedziť šírenie a/alebo zabrániť šíreniu uvedených 
epidémií alebo pandémií a/alebo zachovať zdravie a bezpečnosť ľudí; 

1.8 „Zmena kovu“ znamená zmenu Ceny vykonanú podľa Podmienky 9.2; 
1.9 „Objednávka“ znamená objednávku Výrobkov a/alebo Služieb zadanú Kupujúcim; 
1.10 „Zmena ostatných nákladov“ znamená zmenu Ceny na základe nákladov na 

akýkoľvek komponent Výrobku, nie však v súvislosti so Zmenou kovu; 
1.11 „Cena“ znamená celkovú sumu, ktorú má Kupujúci zaplatiť za príslušné Výrobky 

a/alebo Služby; 
1.12 „Výrobky“ znamenajú kábel, káblové príslušenstvo alebo iné výrobky, ktoré má 

Predávajúci dodať podľa Zmluvy; 
1.13  „Predávajúci“ znamená stranu, ktorá sa zaviazala dodať Výrobok(y) alebo 

poskytnúť Službu(y) uvedený/ú/é v príslušnej Objednávke; 
1.14 „Služby“ znamenajú inštalačné alebo iné služby, ktoré má Predávajúci poskytnúť 

podľa Zmluvy; 
1.15  „Tretia strana“ znamená spoločnosť, korporáciu, združenie alebo fyzickú osobu, 

ktorá/e nie je Predávajúcim ani Kupujúcim ani Spriaznenou osobou Predávajúceho 
alebo Kupujúceho; 

1.16 „DPH“ znamená daň z pridanej hodnoty (alebo daň nahrádzajúcu DPH) v príslušnej 
sadzbe; 

1.17 „Záručná doba“ znamená príslušné obdobie uvedené v Podmienke 11.1. 
 

Ak sa v Podmienkach používa pojem „písomný“ alebo „písomne“, táto formulácia označuje 
dokument podpísaný oboma zmluvnými stranami alebo list, fax, elektronickú poštu alebo 
iný spôsob komunikácie, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. 

 
2 ZMLUVA 
 
2.1 Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky dodávky Výrobkov a/alebo na poskytovanie Služieb 

zo strany Predávajúceho pri vybavovaní Objednávok zadaných Kupujúcim. V zmysle 
uvedeného sa Kupujúci výslovne vzdáva svojich všeobecných alebo osobitných nákupných 
podmienok (bez ohľadu na to, či tvoria súčasť Objednávok alebo nie), ktoré sa v žiadnom 
prípade nebudú vzťahovať na dodávky Výrobkov a/alebo na poskytovanie Služieb, a to ani 
v prípade, ak Predávajúci podpíše dokument, ktorý okrem iného obsahuje odkaz na takéto 
podmienky. Prevzatie alebo využívanie Výrobkov alebo Služieb alebo platba za ne zo 
strany Kupujúceho alebo v jeho mene sa považuje za bezpodmienečný súhlas s týmito 
Podmienkami a ich prijatie v plnom rozsahu. 

 
2.2 Každá zmena alebo začlenenie týchto Podmienok a/alebo Objednávok musí byť 

Predávajúcim písomne odsúhlasená/é a bude obmedzená/é na konkrétny prípad, pre ktorý 
bola/o dohodnutá/é. 



 
2.3 Zmluva pozostáva výlučne z nasledovných dokumentov, ktoré majú v prípade rozporu 

alebo nezrovnalosti prednosť v tomto poradí: 
(a) prijatie Objednávky Predávajúcim [klauzuly o implicitne alebo konkludentne 

predpokladanom prijatí, ktoré môžu byť oznámené v rámci Objednávky Kupujúceho 
alebo v rámci všeobecných alebo osobitných nákupných podmienok Kupujúceho, sú 
týmto vylúčené); 

(b) tieto Podmienky; a 
(c) Objednávka a všetky dokumenty, ktoré sú v nej výslovne uvedené. 

 
2.4 Všetky implicitne alebo konkludentne predpokladané podmienky a záruky (okrem iného 

vrátane implicitne alebo konkludentne predpokladaných podmienok týkajúcich sa kvality a 
vhodnosti na konkrétny účel) sú týmto zo Zmluvy vylúčené v maximálnom rozsahu 
povolenom platnými právnymi predpismi. 

 
3 DOSTUPNOSŤ MATERIÁLOV 
 
3.1 Ak Predávajúci nie je schopný získať suroviny alebo komponenty potrebné pre Výrobky 

alebo Služby bez toho, aby mu vznikli značné dodatočné náklady, alebo aby došlo k 
omeškaniu, o tejto skutočnosti môže písomne informovať Kupujúceho. Po doručení 
oznámenia Kupujúcemu Zmluva zaniká; zánik Zmluvy nemá vplyv na zásielky Výrobkov, 
ktoré Predávajúci už vyrobil, alebo na Služby, ktoré Predávajúci už poskytol a za ktoré 
bude zaplatená cena uvedená v Zmluve v plnej výške. V prípade potreby sa zmluvná cena 
rozdelí spôsobom, ktorý môže Predávajúci primerane určiť vo vzťahu k takýmto Výrobkom 
alebo Službám. 

 
3.2 Predávajúci má právo kedykoľvek pred dodaním alebo prevzatím Výrobkov zmeniť ich 

špecifikáciu, ak podľa názoru Predávajúceho takáto zmena predstavuje vylepšenie 
Výrobkov, žiadnym spôsobom nepriaznivo neovplyvní vlastnosti Výrobkov a predstavuje 
riadne plnenie Zmluvy. Žiadna takáto zmena neovplyvní cenu za Výrobky. 

 
3.3 Ak Predávajúci kúpi nové strojné vybavenie na účely Zmluvy, je oprávnený požadovať od 

Kupujúceho úhradu nákladov na takéto strojné vybavenie, ak Zmluva úplne alebo čiastočne 
zanikne podľa Podmienky 3.1 alebo Podmienky 15. 

 
4 CENOVÉ PONUKY 
 
4.1 Pokiaľ Predávajúci výslovne písomne neodsúhlasí inak, cenová ponuka zostáva v platnosti 

po dobu 7 dní a môže sa zmeniť v závislosti od Zmeny kovu, Zmeny ostatných nákladov a 
(ak je vyjadrená v inej mene ako euro) Zmeny meny. 

 
5 INFORMÁCIE O VÝROBKOCH – OBMEDZENIA POUŽÍVANIA 
 
5.1 Výrobky musia byť v súlade s technickými špecifikáciami dohodnutými zmluvnými stranami. 

Technické listy zaslané Kupujúcemu, voči ktorým neboli vyslovené námietky, sa považujú 
za akceptované. Hmotnosť a rozmery Výrobkov sa považujú iba za orientačné, pokiaľ nejde 
o dodávky, ktorých cena bola výslovne a konkrétne dohodnutá s odkazom na hmotnosť 
a/alebo rozmery Výrobkov. 

 
5.2 Údaje týkajúce sa vlastností alebo technických špecifikácií Výrobkov obsiahnuté v 

marketingových materiáloch, v cenníkoch a/alebo v podobných dokumentoch, ako aj iné 
informácie o Výrobkoch sú záväzné len v rozsahu, v akom sú výslovne uvedené v Zmluve. 

 
5.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Kupujúci v každom prípade akceptuje rozdiel plus alebo 

mínus +/- 5 % dĺžky káblov a celkového dodaného množstva (pre vylúčenie pochybností v 
prípade dodania kratšieho kábla nie je Kupujúci oprávnený požadovať chýbajúce 
množstvo). Cena sa primerane upraví tak, aby bolo do nej premietnuté skutočne dodané 



množstvo. Objednávky káblového príslušenstva môže Predávajúci z dôvodu zjednodušenia 
zaokrúhliť na najbližšiu množstevnú hodnotu v balení a Kupujúci ich podľa toho uhradí. 

 
5.4 Prípadné zmeny zmluvného rozsahu prác navrhnuté Kupujúcim po uzavretí Zmluvy môžu 

byť predmetom rokovaní medzi zmluvnými stranami s tým, že zmeny navrhnuté Kupujúcim 
bude možné vykonať vždy na základe predchádzajúcej písomnej dohody zmluvných strán o 
vplyve navrhovaných zmien na zmluvnú cenu, čas plnenia a akékoľvek iné príslušné 
ustanovenie. Ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu, v platnosti a účinnosti zostávajú 
podmienky pôvodne dohodnuté a stanovené podľa Zmluvy. Predávajúci je oprávnený podľa 
vlastnej úvahy a bez toho, aby mu vznikla akákoľvek zodpovednosť, pozastaviť 
výrobu/realizáciu pôvodného rozsahu prác, kým prebieha diskusia o zmenách 
navrhovaných Kupujúcim. V prípade pozastavenia je Predávajúci oprávnený predĺžiť 
termín/y dodania o dobu, ktorá je primeraná vzhľadom na všetky okolnosti. 

 
5.5 Celá technická dokumentácia týkajúca sa Výrobku(ov) alebo jeho/ich výroby, ktorú 

Predávajúci predložil Kupujúcemu pred uzatvorením Zmluvy, resp. po jej uzatvorení, 
zostáva majetkom Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený používať takúto dokumentáciu 
výlučne na účely manipulácie, inštalácie, pokládky, používania, skladovania a údržby 
Výrobku (-ov). V žiadnom prípade ju nesmie bez súhlasu Predávajúceho kopírovať, šíriť 
alebo inak o nej poskytovať informácie tretej strane. 

 
6 SKÚŠKA VÝROBKOV 
 
6.1 Ak bola dohodnutá skúška Výrobkov, vykoná sa (pokiaľ nie je dohodnuté inak) v 

priestoroch, kde sa Výrobok vyrába, počas bežnej pracovnej doby a výlučne v súlade so 
zásadami bezpečnosti, zásadami zachovávania mlčanlivosti a inými pravidlami špecifickými 
pre daný priestor. Ak sa zmluvné strany nedohodli na technických podmienkach skúšky, 
skúška sa vykoná v súlade so štandardnými postupmi Predávajúceho. 

 
6.2 Ak sa v Zmluve uvádza, že skúška sa vykoná v prítomnosti zástupcov Kupujúceho, 

Predávajúci bude Kupujúceho o skúške informovať písomne v dostatočnom predstihu, v 
každom prípade aspoň 5 (päť) pracovných dní vopred, aby sa Kupujúci mohol na skúške 
zúčastniť. Ak bolo Kupujúcemu doručené takéto oznámenie, skúšku možno vykonať aj 
vtedy, keď Kupujúci nie je pri skúške zastúpený. Predávajúci vyhotoví o skúške protokol. 
Protokol o skúške sa zašle Kupujúcemu. Má sa za to, že protokol správne opisuje 
vykonanie skúšky a jej výsledky. 

 
6.3 Ak si Kupujúci želá byť pri skúške prítomný, všetky takto vzniknuté náklady vrátane 

cestovných a iných výdavkov hradí Kupujúci. 
 
7 DODACIE PODMIENKY 
 
7.1 Ak Predávajúci zistí, že nebude schopný dodať Výrobky (alebo poskytnúť Služby) v 

dohodnutom čase, bez zbytočného odkladu bude o tom písomne informovať Kupujúceho s 
uvedením dôvodu omeškania a podľa možnosti aj času, kedy možno dodanie očakávať. 

 
7.2 Ak Predávajúci vynaloží primerané úsilie na to, aby dodržal dohodnutý dátum dodania, čas 

dodania Výrobkov alebo poskytnutia Služieb nie je rozhodujúci. Ak bola dohodnutá 
týždenná sadzba zmluvnej pokuty a Predávajúci nedodá Výrobok (alebo neposkytne 
Služby) včas v dôsledku okolností na strane Predávajúceho (vrátane prípadov, keď má 
takéto omeškanie za následok ukončenie Zmluvy Kupujúcim v zmysle Podmienky 7.4), 
Kupujúci je oprávnený písomným oznámením doručeným Predávajúcemu požadovať 
vyplatenie takejto zmluvnej pokuty (vypočítanej len z tej časti ceny, ktorú možno riadne 
pripísať omeškaným Výrobkom) odo dňa, kedy malo dôjsť k dodaniu; v každom prípade 
však suma, ktorú má Predávajúci zaplatiť Kupujúcemu podľa tejto Zmluvy, nepresiahne 10 
% hodnoty Výrobkov a/alebo Služieb, vo vzťahu ku ktorým k omeškaniu došlo. Úhrada 
sumy uvedenej v Podmienke 7.2 predstavuje jedinú zodpovednosť Predávajúceho a jediný 



prostriedok nápravy Kupujúceho v prípade omeškania (vrátane prípadov, keď má 
omeškanie za následok ukončenie Zmluvy Kupujúcim podľa bodu 7.4). Kupujúcemu 
neprináležia žiadne iné práva ani prostriedky nápravy, či už podľa platných právnych 
predpisov alebo na základe spravodlivosti. 

 
7.3 Zmluvná pokuta (ak sa uplatňuje) sa stáva splatnou na písomnú žiadosť Kupujúceho. 
 
7.4 Ak je omeškanie také, že (i) Kupujúcemu vznikol nárok na maximálnu zmluvnú pokutu 

podľa Podmienky 7.2, alebo ak omeškanie presiahne 10 týždňov, a (ii) Výrobky stále nie sú 
dodané (alebo Služby stále nie sú poskytnuté), Kupujúci môže písomne požiadať o dodanie 
v primeranej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť menej ako 15 (pätnásť) dní. Ak 
Predávajúci nedodá Výrobky, resp. neposkytne Služby ani v dodatočnej lehote a nedodanie 
nie je spôsobené žiadnou okolnosťou v dôsledku zavinenia na strane Kupujúceho, Kupujúci 
môže písomným oznámením doručeným Predávajúcemu odstúpiť od Zmluvy vo vzťahu k 
tej časti Výrobku (alebo Služieb), pri ktorej Kupujúci preukáže, že ju nemôže prevziať do 
svojej dispozície z dôvodu omeškania. 

 
7.5 Ak Kupujúci po dohode s Predávajúcim zmení akékoľvek údaje Zmluvy (okrem iného 

vrátane údajov o konštrukcii alebo množstve Výrobkov alebo objeme Služieb), alebo ak 
Kupujúci vznesie akékoľvek otázky, Predávajúci môže predĺžiť termín dodania na čas, ktorý 
je primeraný vzhľadom na všetky okolnosti. 

 
7.6 Ak omeškanie pri dodaní Výrobkov (alebo omeškanie pri poskytnutí Služieb) spôsobila 

okolnosť, ktorá podľa Podmienky 14 predstavuje dôvod na postup podľa Podmienky 14, 
alebo ho spôsobilo konanie, resp. opomenutie Kupujúceho vrátane pozastavenia dodávok 
zo strany Predávajúceho z dôvodu omeškaných platieb v zmysle Podmienky 10.7, lehota 
na dodanie sa predĺži o dobu, ktorá je primeraná vzhľadom na v tom čase existujúce 
relevantné okolnosti. Lehota na dodanie sa predĺži aj vtedy, ak dôvod omeškania nastane 
po pôvodne dohodnutej lehote na dodanie. 

 
7.7 Ak Kupujúci zistí, že nebude môcť prevziať Výrobok dodaný v dohodnutom termíne, alebo 

ak je pravdepodobné, že na jeho strane dôjde k omeškaniu, Kupujúci túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu písomne oznámi Predávajúcemu s uvedením dôvodu omeškania, a ak 
je to možné, aj času, kedy bude Kupujúci môcť dodávku prevziať. Pre vylúčenie 
pochybností bez ohľadu na uvedené oznámenie naďalej platí Podmienka 7.8. 

 
7.8 Okrem prípadov, keď Predávajúci súhlasil s uskladnením Výrobkov (pričom uskladnenie po 

dobu viac ako 30 dní od stanoveného dátumu dodania bude spoplatnené podľa 
komerčných sadzieb a po uplynutí uvedenej lehoty celé riziko straty alebo poškodenia 
Výrobkov prechádza na Kupujúceho), momentom, kedy sú Výrobky pripravené na dodanie 
alebo vyzdvihnutie, môže Predávajúci Kupujúceho písomne vyzvať na prevzatie Výrobkov. 
Ak Kupujúci (i) písomne oznámi Predávajúcemu, že neprevezme Výrobky v dohodnutý deň, 
alebo (ii) neprevezme Výrobky v dohodnutý deň, Predávajúci je oprávnený vystaviť 
príslušnú faktúru a Kupujúci je povinný vykonať platbu, ktorá je podmienená dodaním 
Výrobku rovnako, ako keby bol Výrobok dodaný v dohodnutý deň. V takom prípade 
Predávajúci zabezpečí uskladnenie Výrobku v priestoroch Predávajúceho, resp. na inom 
mieste, v oboch vyššie uvedených prípadoch na riziko a náklady Kupujúceho. Ak to 
Kupujúci požaduje a za predpokladu, že Kupujúci zaplatí príslušné poistné, Predávajúci 
poistí Výrobok na náklady Kupujúceho. Predávajúci je tiež oprávnený účtovať poplatok za 
uskladnenie v prevádzkach Predávajúceho podľa komerčnej sadzby, ktorý sa uhrádza 
rovnakým spôsobom. 

 
7.9 Predávajúci môže písomne požiadať Kupujúceho o prevzatie dodávky v primeranej lehote, 

ktorá v žiadnom prípade nesmie byť dlhšia ako 15 (pätnásť) dní. Ak z akéhokoľvek dôvodu, 
za ktorý Predávajúci nezodpovedá, Kupujúci v stanovenej lehote dodávku neprevezme, 
Predávajúci môže vo forme písomného oznámenia Kupujúcemu od Zmluvy odstúpiť vo 
vzťahu k tej časti Výrobku, ktorá je pripravená na dodanie, ale nebola dodaná z dôvodu 



Porušenia na strane Kupujúceho. Predávajúci má potom nárok na náhradu škody, ktorá mu 
vznikla v dôsledku Porušenia na strane Kupujúceho. 

 
7.10 Ak Kupujúci požiada Predávajúceho o podstatný posun termínu dodania a Predávajúci s 

tým súhlasí, Predávajúci má právo zvýšiť Cenu a oznámi Kupujúcemu novú Cenu. 
 
7.11 Kupujúci nie je oprávnený odmietnuť dodanie pred určenou dobou alebo čiastočné 

dodanie; má sa za to, že Predávajúci si povinnosti spojené s dodaním splnil, ak Kupujúci 
odmietol prevziať Výrobky výlučne z dôvodu dodania pred určenou dobou alebo 
čiastočného dodania. 

 
8 PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A RIZÍK 
 
8.1 Ak nebola dohodnutá žiadna obchodná podmienka, dodanie sa uskutoční „Ex Works“ 

(EXW) podľa podmienok INCOTERMS platných v čase uzavretia Zmluvy a ak Kupujúci 
požiada Predávajúceho o dodanie Výrobkov na konkrétne miesto určenia, Predáva júci 
môže súhlasiť s tým, že zabezpečí dopravu, pričom v takom prípade všetky náklady na 
dopravu a súvisiace dodatočné náklady uhradí Kupujúci. 

 
8.2 Riziká súvisiace s Výrobkami prechádzajú na Kupujúceho momentom dodania v súlade s 

obchodnou podmienkou dohodnutou zmluvnými stranami v rámci Objednávky (alebo ak 
obchodná podmienka nebola dohodnutá, v lehote, v ktorej sa má dodanie zrealizovať 
v zmysle Podmienky 8.1), alebo v dohodnutý deň dodania v prípade, ak Kupujúci 
neprevezme dodávku v zmysle Podmienky 7.8, bez ohľadu na to, či Predávajúci hradí 
príslušné náklady na dopravu alebo nie. 

 
8.3 Reklamácia týkajúca sa balenia, množstva alebo vonkajších vlastností Výrobkov (zjavné 

vady) musí byť oznámená Predávajúcemu písomne prostredníctvom doporučenej zásielky 
do 7 dní od dodania Výrobkov, v opačnom prípade právo na uplatnenie zodpovednosti za 
vady zaniká. Dodacie listy, ktoré nie sú podpísané, alebo sú podpísané ako 
„neskontrolované“ (alebo podobne), budú mať za následok, že Predávajúci takúto 
reklamáciu zamietne. Vrátené Výrobky odsúhlasené Predávajúcim vyzdvihne Predávajúci 
alebo ním poverený zmluvný partner iba na adrese Kupujúceho vedenej Predávajúcim, 
pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Reklamácia vád, ktoré nie je možné zistiť pri 
dôkladnej prehliadke vykonanej v čase dodania (skryté vady), musí byť Predávajúcemu 
oznámená písomne formou doporučenej zásielky do 7 dní od ich zistenia, v každom 
prípade pred uplynutím Záručnej doby, v opačnom prípade právo na uplatnenie 
zodpovednosti za vady zaniká. 

 
8.4 Naďalej platí, že existencia nároku uplatneného Kupujúcim ho neoprávňuje nevykonať 

alebo odložiť platbu za Výrobky, ktoré sú predmetom príslušného nároku, ani za Výrobky 
dodané na základe tej istej alebo inej Zmluvy. 

 
8.5 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že za účelom zabezpečenia rizika, že Kupujúci 

nezaplatí kúpnu cenu v plnej výške, zostáva vlastnícke právo k Výrobkom Predávajúcemu 
zachované až do zaplatenia príslušnej kúpnej ceny v plnej výške. Bez ohľadu na vyššie 
uvedené Kupujúci preberá riziká straty alebo poškodenia Výrobkov dňom ich dodania v 
zmysle Podmienky 8.2. Ak Kupujúci celkom alebo sčasti nezaplatí niektorú zo splátok, resp. 
viaceré splátky kúpnej ceny, alebo sa s ich zaplatením omešká, Predávajúci je oprávnený 
okamžite odstúpiť od Zmluvy a/alebo pozastaviť dodávky Kupujúcemu na základe tej istej 
alebo inej zmluvy. Ak sa Predávajúci rozhodne predčasne ukončiť Zmluvu z dôvodu 
Porušenia na strane Kupujúceho, Predávajúci je oprávnený ponechať si z titulu náhrady 
škody splátky kúpnej ceny, ktoré už Kupujúci zaplatil do dňa ukončenia Zmluvy; uvedeným 
nie je dotknuté iné právo alebo iný prostriedok nápravy, ktorý môže Predávajúcemu 
prináležať.  

 



8.6 Do momentu prechodu vlastníckeho práva k Výrobkom na Kupujúceho je Kupujúci (za 
predpokladu, že Predávajúci neuskladnil uvedené Výrobky v mene Kupujúceho podľa bodu 
7.8) povinný: 
8.6.1 bezodplatne uschovať Výrobky ako uschovávateľ pre Predávajúceho; 
8.6.2 uskladniť Výrobky oddelene od ostatného tovaru v dispozícii Kupujúceho tak, aby 

boli ľahko identifikovateľné ako majetok Predávajúceho; 
8.6.3 udržiavať Výrobky v uspokojivom stave a mať ich poistené proti všetkým rizikám na 

ich plnú cenu od dátumu dodania; 
8.6.4 bezodkladne informovať Predávajúceho o akomkoľvek prípade Porušenia, ktorý 

nastane; 
8.6.5 neodstrániť, nepoškodiť ani nezakryť žiadne identifikačné označenie alebo obal na 

Výrobkoch alebo v súvislosti s nimi; 
8.6.6 poskytnúť Predávajúcemu informácie týkajúce sa Výrobkov, ktoré Predávajúci môže 

priebežne požadovať; a 
8.6.7 podniknúť všetky kroky, ktoré môže Predávajúci požadovať, aby boli jeho práva k 

Výrobkom účinne zachované a vykonateľné vo vzťahu k tretím stranám, 
 

Kupujúci však môže Výrobky ďalej predávať alebo používať v rámci bežnej obchodnej 
praxe. 

 
 
 
 
9 CENY 
 
9.1 Všetky ceny uvedené v aktuálnych cenníkoch Predávajúceho sa môžu meniť bez 

predchádzajúceho upozornenia. Takáto zmena nemá vplyv na žiadnu Objednávku, ktorú 
Kupujúci zadal a Predávajúci písomne akceptoval pred zmenou. 

 
9.2 Ak ceny Výrobkov stanovené Predávajúcim vychádzajú z ceny kovu za meď, olovo alebo 

hliník, potom – pokiaľ Predávajúci písomne neodsúhlasí inak – sa Cena upraví podľa 
obsahu kovu vo Výrobkoch na cenu platnú v trhový deň nasledujúci po doručení 
Objednávky Predávajúcemu (resp. po doručení dohodnutej zmeny Objednávky). Cena kovu 
je oficiálna uzatváracia cena na Londýnskej burze kovov pre meď triedy A, vysokokvalitný 
primárny hliník a olovo s čistotou minimálne 99,97 % pre každý konkrétny kov. Kupujúci 
uhradí Predávajúcemu aj všetky náklady Contango (vypočítané ku dňu dodania Výrobkov), 
ktoré mu vzniknú. 

 
9.3 Kupujúci je povinný na požiadanie uhradiť Predávajúcemu všetky náklady a straty (okrem 

iného vrátane Contango a finančných nákladov), ktoré Predávajúcemu vzniknú v súvislosti 
s kovmi rezervovanými alebo zakúpenými na účel splnenia Zmluvy a/alebo ktoré vzniknú v 
dôsledku toho, že Kupujúci neprevezme všetky Výrobky, resp. niektoré z nich v lehote 
uvedenej v ponuke Predávajúceho alebo v akceptácii Objednávky alebo v dodatočnej 
lehote písomne odsúhlasenej Predávajúcim. 

 
9.4 Ak je Cena stanovená v inej mene ako v eurách, Cena sa upraví kedykoľvek pred prijatím 

Objednávky s cieľom zohľadniť prípadnú nepriaznivú zmenu výmenného kurzu príslušnej 
meny voči euru. Kupujúci na požiadanie uhradí Predávajúcemu všetky náklady a straty, 
ktoré Predávajúcemu vzniknú v súvislosti s devízovými forwardovými predajmi na krytie 
platieb splatných podľa Zmluvy, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že Kupujúci neprevezme 
Výrobky a nezaplatí za ne v súlade so Zmluvou. 

 
9.5 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, kúpna cena platí pre Výrobky zabalené v súlade so 

všeobecnou praxou v príslušnom odvetví v krajine, kde sa Výrobok vyrába (s ohľadom na 
príslušné prostriedky využívané na prepravu) a dodané EXW. Ceny Predávajúceho ďalej 
zahŕňajú náklady na bežné testovanie vykonávané v súlade so štandardnými postupmi 
Predávajúceho. Ak Kupujúci požaduje vykonanie doplnkových testov, tieto budú 



spoplatnené osobitne a môžu mať vplyv na dodanie. Iné náklady alebo výdavky (napr. na 
osobitnú ochranu počas prepravy; služby spojené s pokládkou a inštaláciou; dohľad nad 
pokládkou Výrobkov atď.) hradí výhradne Kupujúci. 

 
9.6 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ak Predávajúci dodáva káble do miesta určenia v rámci 

Európskej únie, Kupujúci vynaloží maximálne primerané úsilie s cieľom umožniť ich 
okamžité vrátenie Predávajúcemu alebo ním určenému dodávateľovi. Ak je bubon prázdny, 
Kupujúci bude bezodkladne kontaktovať telefónne číslo uvedené na štítku bubna, ktorý sa 
na bubne nachádza. Predávajúci alebo ním poverený zmluvný partner bude zodpovedný za 
vyzdvihnutie bubna. Ak sa bubon stále nachádza u Kupujúceho 2 mesiace (resp. po inú 
dohodnutú dobu) po dodaní, Predávajúci vystaví faktúru za bubon a Kupujúci zaň zaplatí 
cenu stanovenú v Sadzobníku poplatkov Predávajúceho za bubny, ktorého kópia bude 
Kupujúcemu poskytnutá na požiadanie. Celá fakturovaná cena bude vrátená vtedy, ak je 
bubon vrátený do 2 mesiacov odo dňa vystavenia faktúry. Po uplynutí dodatočnej lehoty sa 
časť fakturovanej ceny (za rovnakej podmienky) vráti v súlade so Sadzobníkom poplatkov 
za bubny. V každom prípade je vratka v plnej výške podmienená skutočnosťou, že bubon je 
z pohľadu kvality v dobrom stave a nevykazuje žiadne vady a/alebo poškodenia. Ak sa 
kábel dodáva na iné miesto, ako je výslovne uvedené vyššie, bubny a kotúče sa 
Predávajúcemu nevracajú. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, iný typ balenia sa Predávajúcemu 
nevracia. 

 
9.7 Ak sa náklady Predávajúceho na splnenie ktoréhokoľvek z jeho záväzkov podľa Zmluvy 

zvýšia v dôsledku konania alebo opomenutia na strane Kupujúceho alebo v dôsledku 
nadobudnutia účinnosti zákona alebo predpisu so silou zákona v ktorejkoľvek časti sveta 
po dátume uzavretia Zmluvy, Cena sa upraví tak, aby zohľadnila dodatočné náklady. 

 
9.8 Všetky ceny sú uvedené bez zliav, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky ceny sú bez DPH, 

ktorá sa v prípade, ak to ukladá zákon, pripočíta v príslušnej sadzbe dane a Kupujúci ju 
zaplatí v súlade s Podmienkou 10. 

 
10 PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
10.1 Platba za Výrobky alebo Služby alebo poplatky za skladovanie (vrátane nákladov na 

poistenie) v zmysle Podmienky 7.8 (podľa potreby) sa vykoná v eurách alebo v inej 
vzájomne dohodnutej mene do 45 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola faktúra 
vystavená, alebo ako je dohodnuté inak. 

 
10.2 Ak si Kupujúci včas nesplní svoje peňažné záväzky, Predávajúci má nárok na zákonný úrok 

z omeškania odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti vo výške úrokovej sadzby 
stanovenej platnými právnymi predpismi o úrokoch z omeškania. Platba v lehote splatnosti 
je zásadnou podmienkou Zmluvy. 

 
10.3 Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, môže Predávajúci stanoviť úverový limit a tým 

obmedziť celkovú peňažnú sumu, ktorú má Kupujúci kedykoľvek zaplatiť Predávajúcemu. 
Pri stanovení úverového limitu Predávajúci vykoná posúdenie úverovej bonity s použitím 
zásad, postupov a praktík, ktoré Predávajúci určí podľa vlastnej úvahy. Predávajúci má 
právo kedykoľvek upraviť (t. j. zvýšiť alebo znížiť) ním stanovený úverový limit pre 
Kupujúceho, je však povinný o tom Kupujúceho vopred informovať (zvyčajne 
prostredníctvom zástupcu určeného Predávajúcim). Napriek tomu, že Predávajúci prijal 
Objednávku, môže pozastaviť výrobu a/alebo dodávky Výrobkov alebo poskytovanie 
Služieb Kupujúcemu do doby, kým celková suma, ktorú má Kupujúci zaplatiť 
Predávajúcemu (vrátane sumy, ktorú má Kupujúci zaplatiť za objednané, ale ešte 
nedodané Výrobky), nedosiahne výšku úverového limitu stanoveného Predávajúcim; 
Predávajúci ďalej môže obmedziť budúce dodávky Výrobkov alebo poskytovanie Služieb, 
ak by požadovaná dodávka Výrobkov alebo poskytnutie Služieb mali za následok, že 
celková suma, ktorú má Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu, prekročila úverový limit 
stanovený Predávajúcim. Pozastavenie alebo obmedzenie v dodávke Výrobkov alebo v 



poskytovaní Služieb zo strany Predávajúceho v zmysle práv stanovených v tomto 
dokumente sa nepovažuje za porušenie alebo nesplnenie povinností Predávajúceho, ktoré 
na seba prevzal na základe Zmluvy. 

 
10.4 Každá zásielka, resp. časť zásielky Výrobkov alebo poskytnutie Služieb sa na pokyn 

Predávajúceho považuje za predmet samostatnej zmluvy a podľa toho sa za ňu platí. 
 
10.5 Predávajúci je oprávnený priebežne požadovať od Kupujúceho primerané úverové 

referencie a zabezpečenie platby prostredníctvom záruky od strany, ktorú Predávajúci 
považuje za vhodnú. 

 
10.6 Kupujúci nie je oprávnený z akéhokoľvek dôvodu odpočítať alebo započítať sumy, ktoré má 

zaplatiť Predávajúcemu, proti pohľadávke voči Predávajúcemu. 
 
10.7 Ak sa Kupujúci omešká s plnením peňažného záväzku či už na základe Zmluvy alebo na 

základe inej zmluvy/objednávky uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim alebo 
Spriaznenými osobami Predávajúceho, alebo ak má Predávajúci dôvod domnievať sa, že 
Kupujúci nemôže uhradiť, resp. neuhradí príslušnú platbu/platby v lehote splatnosti, 
Predávajúci je bez toho, aby mu vznikla akákoľvek zodpovednosť na základe Zmluvy 
a/alebo zákona a/alebo na základe inej právnej teórie, oprávnený pozastaviť výrobu, 
zadržať a/alebo odložiť všetky dodávky podľa Zmluvy a inej zmluvy medzi Predávajúcim a 
Kupujúcim, a to až do zaplatenia dlžnej sumy spolu s úrokmi, alebo kým Kupujúci 
neposkytne primerané záruky na zabezpečenie svojich peňažných záväzkov, ktoré 
Predávajúci považuje za uspokojivé. Podmienka 10.7 a uplatnenie práva na pozastavenie 
nemá vplyv na ustanovenia Podmienky 15. 

 
11 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
11.1 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, Predávajúci zaručuje po dobu 24 mesiacov odo dňa 

dodania alebo v prípade Výrobkov uskladnených na žiadosť Kupujúceho odo dňa, kedy 
malo dôjsť k ich dodaniu, ak by Kupujúci nepožiadal o ich uskladnenie (ďalej len „Záručná 
doba“), že Výrobky dodané Predávajúcim vo všetkých podstatných ohľadoch zodpovedajú 
dohodnutým technickým špecifikáciám stanoveným v Zmluve a nebudú mať vady 
v dôsledku chybnej konštrukcie, vád materiálov alebo chybného spracovania na strane 
Predávajúceho. Bez ohľadu na vyššie uvedené Predávajúci v žiadnom prípade 
nezodpovedá za vady spôsobené bežným opotrebovaním, nedostatočnou údržbou, 
nevhodným používaním (t. j. používaním, ktoré nebolo pre príslušný Výrobok schválené v 
predajnej dokumentácii alebo v cenovej ponuke Predávajúceho alebo inak písomne 
schválené Predávajúcim), nesprávnym používaním, zneužívaním, nesprávnou alebo 
nevhodnou inštaláciou, vonkajšími nehodami alebo inými príčinami, ktoré Predávajúci 
nemôže primerane ovplyvniť. Okrem toho v prípade vadných položiek alebo príslušenstva, 
ktoré Predávajúci síce nevyrobil, ale dodal, zodpovednosť Predávajúceho podľa tejto 
Podmienky nesmie byť za žiadnych okolností väčšia ako zodpovednosť dodávateľa 
takýchto položiek alebo príslušenstva voči Predávajúcemu. Podrobné informácie o 
zodpovednosti dodávateľa sa na požiadanie poskytnú Kupujúcemu. Počas Záručnej doby 
Predávajúci podľa vlastnej úvahy a v primeranej lehote opraví alebo vymení všetky 
Výrobky, pri ktorých boli preukázateľne zistené vady v dôsledku chybnej konštrukcie, vád 
materiálov alebo chybného spracovania na strane Predávajúceho. Zodpovednosť 
Predávajúceho je obmedzená výlučne na opravu vadných Výrobkov, resp. v prípade 
výmeny na bezplatné dodanie nového kábla rovnakej dĺžky ako kábel, u ktorého bola 
zistená vada, za rovnakých dodacích podmienok, aké platili pri dodávke vadných Výrobkov, 
v žiadnom prípade nezahŕňa náklady na odstránenie vadných Výrobkov a/alebo na 
opätovnú inštaláciu nových výrobkov. Namiesto opravy alebo výmeny vadných Výrobkov 
v zmysle vyššie uvedeného je Predávajúci oprávnený podľa vlastnej úvahy vrátiť cenu 
zaplatenú Kupujúcim za vadné Výrobky. 

 



Ak Zmluva zahŕňa poskytnutie Služieb, Predávajúci zaručuje, že tieto Služby budú 
poskytnuté s primeranou zručnosťou a starostlivosťou a vo vzťahu k takýmto Službám sa 
za Záručnú dobu vzťahujúcu sa na Služby považuje 24 mesiacov od momentu, kedy boli 
v plnom rozsahu poskytnuté. Ak sa zistí, že niektorá zo Služieb Predávajúceho nie je počas 
trvania Záručnej doby v súlade so zárukou stanovenou v tejto Podmienke, Predávajúci 
poskytne Služby znova bez účtovania dodatočných poplatkov. 

 
11.2 Vyššie uvedená záruka platí za predpokladu, že všetky reklamácie týkajúce sa vadných 

Výrobkov alebo nevyhovujúcich Služieb Kupujúci uplatní u Predávajúceho (v prípade 
vadných Výrobkov za súčasného poskytnutia príslušných vzoriek a všetkých relevantných 
údajov o reklamovaných vadných Výrobkoch v množstve, ktoré si Predávajúci vyžiada) v 
súlade s ustanoveniami uvedenými v Podmienke 8.3. 

 
11.3 Ak šetrenie vykonané Predávajúcim preukáže, že bod 11.1 sa na vady nevzťahuje, 

Predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť Kupujúcemu faktúru a Kupujúci je povinný 
bezodkladne zaplatiť primerané náklady vynaložené na šetrenie. 

 
11.4 Činnosti spojené s opravou alebo výmenou sa vykonávajú podľa úvahy Predávajúceho buď 

v priestoroch Predávajúceho alebo v priestoroch Kupujúceho, resp. priamo na mieste. V 
prípade prác, ktoré sa majú vykonať priamo na mieste, je Kupujúci povinný zabezpečiť na 
vlastné náklady a výdavky všetku podporu (z hľadiska personálu aj strojného vybavenia), 
ktorú Predávajúci požaduje. Náklady na odstránenie vadných Výrobkov a/alebo na 
opätovnú inštaláciu nových výrobkov uhradí rovnako výlučne Kupujúci. Vadné Výrobky 
vymenené Predávajúcim zostávajú majetkom Predávajúceho a Kupujúci ich bezplatne vráti 
Predávajúcemu. 

 
11.5 Predávajúci poskytuje záruku na Výrobky a Služby len v rozsahu uvedenom v Podmienke 

11. Záruky a prostriedky nápravy uvedené v Podmienke 11 predstavujú jediné záruky 
Predávajúceho a jediné prostriedky nápravy Kupujúceho v prípade porušenia týchto záruk 
spoločnosťou Prysmian. Pre vylúčenie pochybností sa spresňuje, že vyššie uvedená 
záruka nahrádza akékoľvek a všetky záruky (písomné, ústne alebo implicitne 
predpokladané) stanovené podľa platných právnych predpisov, okrem iného vrátane záruk 
predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel alebo vykazovania určitých vlastností. 
V zmysle uvedeného sú výslovne vylúčené prostriedky nápravy, ktoré má Kupujúci k 
dispozícii podľa platných právnych predpisov v prípade vadných Výrobkov alebo Služieb 
alebo v prípade nevykazovania základných vlastností Výrobkov pre ich zamýšľané použitie. 

 
12 OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 
 
12.1 Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia uvedené v Podmienke 11.5, je tiež dohodnuté, že 

celková zodpovednosť Predávajúceho vyplývajúca zo Zmluvy alebo s ňou súvisiaca, okrem 
iného v prípade jej ukončenia zo strany Kupujúceho z dôvodu porušenia zmluvy, 
protiprávneho konania (okrem iného vrátane nedbanlivostného konania), z titulu náhrady 
škody alebo inak, nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 50 % Ceny skutočne zaplatenej 
Kupujúcim Predávajúcemu na základe takejto Zmluvy v maximálnom možnom rozsahu 
podľa zákona. 

 
12.2 Predávajúci ďalej nezodpovedá, či už z dôvodu porušenia zmluvy, protiprávneho konania 

(okrem iného vrátane nedbanlivostného konania), z titulu náhrady škody alebo inak za 
žiadnu stratu obchodnej príležitosti, za ušlý zisk, stratu použitia, stratu výroby, stratu 
výkonu, stratu príjmu, stratu údajov, stratu zmlúv, stratu očakávaných úspor, stratu dobrého 
mena, stratu finančných výhod, stratu stimulov alebo dotácií, zvýšenie prevádzkových 
nákladov, zvýšenie nákladov na náhradu výkonu, škody a/alebo sankcie (okrem iného 
storno poplatky, zmluvné pokuty, súdne poplatky a výdavky) zaplatené Kupujúcim tretej 
strane v dôsledku reklamácie, náhrady škody, straty v dôsledku zvýšenia finančných 
nákladov alebo kapitálových nákladov, straty za prestoje alebo za akékoľvek osobitné, 
nepriame, sankčné, náhodné alebo následné škody alebo straty akéhokoľvek druhu zo 



zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania a bez ohľadu na to, či Predávajúci bol 
alebo nebol upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd. 

 
12.3 Po uplynutí Záručnej doby nemožno voči Predávajúcemu uplatniť žiadne nároky na základe 

Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (okrem iného vrátane nárokov z titulu vadných Výrobkov 
alebo Služieb). 

 
13 SLUŽBY 
 
13.1 Ak sa Predávajúci zaviaže poskytnúť niektorú zo Služieb, Kupujúci vykoná na vlastné 

náklady a na vlastné riziko všetky činnosti a práce potrebné na to, aby Predávajúci mohol 
poskytnúť Služby, a bezplatne poskytne Predávajúcemu zariadenia, materiál (napríklad 
energiu, vodu, strojné vybavenie atď.), personál a ostatné zázemie primerane potrebné na 
to, aby Predávajúci mohol Služby poskytnúť. 

 
13.2 V kontexte poskytovania Služieb je zodpovednosť zmluvných strán nasledovná: 

- Predávajúci zodpovedá za poskytnutie správnych pokynov pracovníkom 
Kupujúceho ohľadom postupov pokládky a manipulácie s Výrobkami počas 
pokládky; 

- Kupujúci zodpovedá za správnu realizáciu pokynov zástupcov Predávajúceho. 
 

V zmysle uvedeného Predávajúci zodpovedá za škodu na Výrobkoch a/alebo za vady 
Výrobkov v dôsledku nesprávnych pokynov, ktoré pracovníci Predávajúceho dali 
pracovníkom Kupujúceho. V takom prípade sa uplatnia ustanovenia uvedené v 
Podmienkach 11 a 12. 
 
Ak by však škoda a/alebo vada vznikla na Výrobkoch v dôsledku nedbanlivosti alebo 
nesprávnej a/alebo chybnej realizácie pokynov, ktoré pracovníci Kupujúceho dostali od 
zástupcov Predávajúceho, Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá v tejto 
súvislosti Kupujúcemu vznikne. 

 
14 VYŠŠIA MOC 
 
14.1 Ak si Predávajúci nemôže plniť svoje záväzky podľa Zmluvy v dôsledku zásahu Vyššej 

moci, resp. ak mu zásah Vyššej moci v plnení jeho záväzkov bráni, resp. ak zásah Vyššej 
moci spôsobuje omeškanie v plnení záväzkov na strane Predávajúceho (ak zásah Vyššej 
moci pôsobí na Predávajúceho, na ktorúkoľvek z jeho Spriaznených osôb a/alebo na 
ktorúkoľvek tretiu stranu jeho dodávateľského reťazca), Predávajúci je povinný Kupujúceho 
písomne informovať o vzniku takejto udalosti a o jej okolnostiach bezodkladne po jej vzniku. 

 
14.2 Ak je počas platnosti Zmluvy plnenie Zmluvy zo strany Predávajúceho znemožnené, 

sťažené alebo sa omešká po dobu nepretržite viac ako 4 týždňov alebo súhrnne viac ako 
10 týždne z dôvodu jedného zásahu Vyššej moci, resp. viacerých zásahov Vyššej moci, 
Predávajúci je oprávnený (i) vypovedať Zmluvu na základe písomnej výpovede zaslanej 
Kupujúcemu s 10 (desať) dňovou výpovednou lehotou, alebo (ii) opätovne rokovať o cene, 
dodacích podmienkach a iných príslušných ustanoveniach Zmluvy s ohľadom na aktuálne 
okolnosti; v takom prípade ak zmluvné strany nedospejú k dohode o nových podmienkach  
Zmluvy, Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Ak Predávajúci ukončí Zmluvu podľa 
Podmienky 14.2, platí Podmienka 15.2. 

 
15 UKONČENIE ZMLUVY 
 
15.1 Bez toho, aby boli dotknuté iné prostriedky nápravy k dispozícii podľa platných právnych 

predpisov, ak nastane Porušenie, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy (a/alebo od 
inej dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim o dodávke výrobkov a/alebo o poskytovaní 
služieb, ktorá nebola úplne splnená), a to doručením písomného oznámenia Kupujúcemu. 

 



15.2 Momentom ukončenia Zmluvy (bez obmedzenia iného práva alebo prostriedku nápravy, 
ktorý môže mať Predávajúci k dispozícii): 
15.2.1 je Predávajúci oprávnený zadržať platbu, ktorú už Kupujúci uhradil; a 
15.2.2 Predávajúcemu zaniká povinnosť dodávať Kupujúcemu Výrobky alebo Služby podľa 

Zmluvy; a 
15.2.3 Predávajúci má nárok na náhradu všetkých nákladov, výdavkov a strát, ktoré mu 

vzniknú v dôsledku ukončenia Zmluvy (okrem iného vrátane nákladov na riadenie 
rizík v súvislosti s kovmi a na úhradu strát, ktoré vzniknú v súvislosti s trhovými 
výkyvmi cien kovov). 

 
16 ZMENY OBJEDNÁVOK 
 
16.1 Kupujúci nie je oprávnený vykonať zmenu Objednávky bez písomného súhlasu 

Predávajúceho.  
 
16.2 Predávajúci má voči Kupujúceho nárok na náhradu z titulu strát na kovoch, na mene alebo 

vo výrobe spôsobených dohodnutou zmenou Objednávky alebo dohodnutým zrušením 
Objednávky. 

 
17 RÔZNE 
 
17.1 Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho postúpiť 

Zmluvu alebo akékoľvek práva alebo povinnosti z nej vyplývajúce, a to ako celok ani sčasti. 
Predávajúci môže postúpiť Zmluvu a práva alebo povinnosti z nej vyplývajúce, a to ako 
celok alebo sčasti, na ktorúkoľvek zo svojich Spriaznených osôb alebo na ktorúkoľvek tretiu 
stranu v súvislosti s úplným alebo čiastočným prevodom podniku, ktorého sa Zmluva týka. 
Každé postúpenie je účinné, keď je o ňom Kupujúci písomne informovaný. 

 
17.2 Bez toho, aby bola dotknutá všeobecná platnosť vyššie uvedených ustanovení, môže 

Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho postúpiť všetky alebo niektoré svoje pohľadávky 
vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu. Postúpenie pohľadávok Predávajúceho nemá 
žiadny vplyv na jeho záväzky alebo na právo na započítanie alebo iné právo alebo nárok, 
ktorý/-é by mohol/-lo prináležať Kupujúcemu v súvislosti s plnením záväzkov 
Predávajúceho podľa Zmluvy. Predávajúci môže bez ohľadu na obmedzenia týkajúce sa 
poskytovania informácií poskytnúť postupníkovi a iným osobám v súvislosti s postúpením 
primerane požadované informácie vrátane kópie ktorejkoľvek faktúry, názvu a adresy 
Kupujúceho a kópie tejto Zmluvy; nemôže však poskytnúť technické informácie alebo 
dôverné/chránené informácie. Bez ohľadu na postúpenie bude Kupujúci naďalej s 
Predávajúcim v obchodnom vzťahu vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa tejto Zmluvy, ako 
keby k postúpeniu nedošlo, a to až do doby, kým postupník neoznámi niečo iné, alebo kým 
postupník nepreukáže niečo iné. 

 
17.3 Predávajúci môže úplne alebo čiastočne subdodávateľsky zadať dodávky Výrobkov alebo 

poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy tretej strane, okrem iného ktorejkoľvek zo svojich 
Spriaznených osôb. 

 
17.4 Ak Predávajúci neuplatní niektoré zo svojich práv vyplývajúcich zo Zmluvy, neznamená to, 

že sa vzdáva svojich práv, ktoré môžu Predávajúcemu prináležať podľa Zmluvy a/alebo zo 
zákona, ani sa nebude mať výkladom za to, že sa takýchto práv vzdal. 

 
17.5 Kupujúci je povinný vo vzťahu k tretím stranám zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

informáciách (obchodnej alebo technickej povahy) získaných od Predávajúceho v súvislosti 
s jeho ponukou alebo Zmluvou, okrem iného vrátane informácií o cenách, za ktoré 
Predávajúci predáva Výrobky alebo poskytuje Služby, a bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Predávajúceho ich nesmie poskytnúť tretej strane. 

 



17.6 Ak súd alebo príslušný orgán zistí, že niektoré ustanovenie Zmluvy resp. jeho časť je 
neplatné/á, je v rozpore so zákonom alebo je nevykonateľné/á, takéto ustanovenie alebo 
jeho časť sa v požadovanom rozsahu považuje za vypustené, pričom platnosť a 
vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy tým nie je dotknutá. 

 
17.7 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami Kupujúceho a Predávajúceho. 
 
17.8 Žiadne z ustanovení Zmluvy neposkytuje tretej strane výhodu alebo právo domáhať sa 

splnenia akejkoľvek podmienky zmluvy. 
 
17.9 Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho používať 

ochrannú známku Predávajúceho alebo ochrannú známku, ktorej majiteľom je Predávajúci 
(zapísanú alebo nezapísanú v registri), logo alebo názov Predávajúceho alebo postupy 
Predávajúceho vo svojich reklamných alebo marketingových kampaniach, pri propagácii 
výrobkov v predajniach alebo mimo nich a pod., ani nesmie naznačovať, že Predávajúci 
podporuje akúkoľvek reklamu, marketing alebo propagáciu Výrobkov Kupujúcim. 

 
18 ETICKÝ KÓDEX 
 
18.1 Kupujúci (a) vyhlasuje, že pozná a akceptuje Etický kódex a Pravidlá správania (spoločne 

„Etický kódex“) schválené Predávajúcim, ktoré tvoria prílohu týchto Podmienok alebo sú 
dostupné prostredníctvom internetovej stránky 
https://www.prysmiangroup.com/en/company/ethics-integrity, pričom predstavujú 
neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok; a (b) zaväzuje sa v súvislosti s plnením Zmluvy 
presne dodržiavať ustanovenia Etického kódexu a zabezpečiť dodržiavanie uvedených 
ustanovení všetkými osobami, ktoré z akéhokoľvek dôvodu zapája do činností pri plnení 
Zmluvy. 

 
18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu 

Porušenia povinností na strane Kupujúceho, a to písomne v prípade, ak Kupujúci (a/alebo 
ktorákoľvek z osôb bez ohľadu dôvod ním zapojená do činností pri plnení Zmluvy) 
nedodržiava ustanovenie/a Etického kódexu. 

 
19 ROZHODNÉ PRÁVO – PRÁVOMOC SÚDOV 
 
19.1 Zmluva sa riadi a vykladá podľa práva Slovenskej republiky (s výnimkou kolíznych noriem). 

Na rozhodovanie o spore, o rozpore alebo o nároku vyplývajúcom zo Zmluvy alebo 
súvisiacom so Zmluvou, jej porušením, ukončením jej platnosti alebo neplatnosťou budú 
príslušné súdy Slovenskej republiky. 

https://www.prysmiangroup.com/en/company/ethics-integrity

