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1. Rozsah platnosti

1.1 Tieto Všeobecné kúpno-predajné a dodacie podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné
transakcie (ktorých predmetom je tak tovar, ako aj služby) realizované vo vzťahu s našimi
dodávateľmi. Neakceptujeme nijaké námietky alebo odchýlky od týchto Kúpno-predajných
a dodacích podmienok navrhované našimi dodávateľmi bez nášho predchádzajúceho
výslovného súhlasu. Prijatím tovaru alebo platbou za dodaný tovar alebo službu nevyjadrujeme
súhlas so všeobecnými kúpno-predajnými a dodacími podmienkami nášho dodávateľa.

1.2 Naše Všeobecné kúpno-predajné a dodacie podmienky sa vzťahujú výhradne na spoločnosti,
ktoré postupujú v súlade s ustanoveniami paragrafu 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“).

2. Postup prideľovania zákaziek

2.1. Predkladanie cenových kalkulácií a projektovej dokumentácie sa realizuje zdarma a nie je
právne záväzné.

2.2. Ak v priebehu prideľovania zákazky alebo dojednávania zmluvy dôjde k chybám, ktoré
nespôsobila naša spoločnosť, ale vznikli z dôvodu prenosu alebo chybnej interpretácie ich
obsahu, nepochopenia ich obsahu a podobne, úkon sa bude posudzovať podľa ustanovenia § 45
ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„OZ“) a § 49a OZ).

3. Ceny

Zmluvne dojednané ceny sa považujú za pevné, preto sa následne nesmú zvyšovať, a to
z akýchkoľvek dôvodov, bez nášho predchádzajúceho výslovného súhlasu.

4. Platby

4.1. Akýkoľvek platobný prevod neznamená automaticky prijatie doručeného tovaru alebo služieb 
podľa zmluvných ustanovení.

4.2. Dodávateľ súhlasí s platbou následne po prevzatí tovaru a bude akceptovať platbu šekom alebo 
iným spôsobom podľa nášho výberu, vrátane elektronických platieb. Platobné podmienky sú 



nasledovné: platby v lehote do 14 dní  so zľavou vo výške 3% (zľava za skorú platbu), platby 
v lehote do 30 dní so zľavou vo výške 2% (zľava za skorú platbu) a platby v lehote do 60 dní 
budú realizované v čistej sume. Akékoľvek odchýlky od týchto platobných podmienok sa 
musia výslovne dojednať medzi obomi stranami.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia zľavy podľa bodu 4.2. sa nebude 
vystavovať doklad – oprava faktúry.

5. Dodanie, balenie a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1. Čiastočné dodávky, dodanie väčšieho alebo menšieho množstva a predčasné dodávky je možné 
realizovať len na základe nášho predchádzajúceho súhlasu. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté 
inak, dodávky sa musia realizovať systémom FCA Vlkanová.

5.2. Akákoľvek zodpovednosť za možné riziká, najmä nebezpečenstvo škody na tovare, sa môže na 
nás preniesť až následne po našom prijatí tovaru na mieste, ktoré sme uviedli a v prípade tovaru 
s potrebou montáže, následne po našom prijatí tohto tovaru na mieste uvedenom v objednávke. 
Riziká spojené s prepravou  tovaru bude v každom prípade znášať dodávateľ. 

6. Dodacie lehoty a omeškané dodávky

6.1. Dodacie lehoty dojednané v objednávke sú záväzné a je treba ich riadne dodržiavať. Tovar 
musí byť doručený do našich priestorov alebo do iného dojednaného alebo určeného miesta 
doručenia v určenej dodacej lehote.

6.2. Hneď ako dodávateľ zistí, že existuje riziko omeškania dodávky, musí nás o tom okamžite 
informovať a oznámiť nám dôvody omeškania. Týmto sa však nemení a nenahrádza právne 
záväzná, zmluvne dojednaná dodacia lehota. Z prevádzkových dôvodov si vyhradzujeme právo 
meniť objem alebo kvantitu naplánovanej dodávky a právo požadovať dočasné pozastavenie 
naplánovaných dodávok.

6.3. Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s dodávkou zmluvne dojednaného tovaru, máme právo 
uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty dodávky za každý začatý týždeň, kedy je 
dodávka tovaru v omeškaní. Vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka práva na 
náhradu škody v akejkoľvek výške.

7. Prijatie tovaru a reklamácie vád tovaru

7.1. Dodávateľ je povinný prepravovať výhradne tovar, ktorý prešiel dôkladnou kontrolou a pre 
ktorý bolo vydané potvrdenie o vhodnosti na prepravu. Z toho dôvodu spoločnosť WI nemá 
povinnosť vykonať prehliadku prijímaného tovaru okamžite pri jeho prijatí. Prijatý tovar 
kontrolujeme hneď ako nám to umožňujú prevádzkové podmienky a akékoľvek vady tovaru 
dodávateľovi môžeme oznámiť následne po ich odhalení v lehote 14 dní od takéhoto zistenia 
vady. Použitie ustanovenia § 427 a § 428 OBZ sa vylučuje. 

7.2. V prípade akejkoľvek nesprávnej alebo nezhodnej dodávky nebudeme túto akceptovať. Preto 
zároveň nemáme povinnosť v súvislosti s takýmito dodávkami doručovať akékoľvek špeciálne 
reklamácie.
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8. Vady tovaru a zodpovednosť za porušenie povinností

8.1. Dodávateľ znáša plnú zodpovednosť za to, že dodaný tovar a služby spĺňajú všetky nariadenia 
ustanovené zákonom a že dodaním tovaru a služieb nie sú porušované nijaké ustanovenia 
v súvislosti s ochranou podnikania alebo iné práva tretích strán. Dodávateľ musí postupovať 
v súlade s GADSL (Zoznam látok používaných pri výrobe automobilov). Dodávky surovín a 
dielov z nehrdzavejúcej ocele alebo výrobkov z nehrdzavejúcej ocele nesmú byť rádioaktívne. 
Dodávateľ je povinný na požiadanie predložiť príslušné osvedčenia. Dodaný tovar a služby 
musia spĺňať aktuálne platné alebo v budúcnosti predpokladané ustanovenia technických 
noriem, záväzných v danej dodacej lehote, ako aj iné zákonné podmienky a nariadenia v oblasti 
technického overovania a v oblasti prevencie nehôd. Vyžaduje sa predovšetkým rešpektovanie 
noriem DIN a nariadení VDE, ale aj platných STN, pokiaľ si vzájomne neodporujú.

8.2. V prípade dodávok v rámci Európskej únie je dodávateľ povinný dodržiavať požiadavky 
nariadení Európskeho parlamentu v súvislosti s registráciou, vyhodnocovaním, povolením 
a obmedzovaním používania chemických látok (REACH-, CLP-, smernica RoHS). Dodávateľ 
je povinný vypracovávať príslušnú dokumentáciu a poskytovať súvisiace informácie. Zakazuje 
sa dodávať nám výrobky, ktoré nespĺňajú uvádzané požiadavky.

8.3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia rovnako dodržiavali hore uvedené 
ustanovenia a požiadavky.

8.4. Vyhradzujeme si plné právo uplatňovať si nároky vyplývajúce z vád tovaru alebo 
z nedodržania zákonných povinností. Rovnako si vyhradzujeme plné právo zvoliť si druh 
urovnania vadnej dodávky (odstránenie vád alebo náhradná dodávka). Ustanovenie § 436 ods. 
2 a 3 Obchodného zákonníka sa neuplatňuje. Dodávateľ bude znášať všetky náklady spojené 
s nevyhnutnými úkonmi za účelom odstránenia vád na dodávke alebo zabezpečenia náhradnej 
dodávky. Ak dodávateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady v dodávke alebo zabezpečiť 
náhradnú dodávku v rozumnej lehote alebo ak celkom neuspokojí naše požiadavky, prípadne 
ak vznikne potreba opraviť vadu v dodávke okamžite, máme právo požiadať o nápravu tretiu 
stranu alebo opravu vykonať svojpomocne na náklady dodávateľa, alebo si zabezpečiť 
náhradnú dodávku od tretích strán na náklady dodávateľa.

8.5. Pokiaľ nie je dojednané inak, všetky záruky zostanú v platnosti, ak nie je zákonom určené inak, 
minimálne po dobu 36 mesiacov od dátumu prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Táto 
lehota bude predĺžená o dobu, počas ktorej dodávateľ vykonával nápravu chyby alebo 
zabezpečoval náhradné dodávky po tom, ako bola dodávateľovi doručená naša reklamácia, do 
dátumu, kedy dodávateľ ohlási ukončenie nápravných opatrení alebo ak dodávateľ odmietol 
akékoľvek ďalšie nápravy vád alebo náhradné dodávky. Práva na náhradu škôd spôsobených 
vadami alebo nedodržaním zákonných požiadaviek zostávajú spoločnosti WI zachované popri 
nárokoch z vád dodaného tovaru.

8.6. V prípade akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré nám vznikli z dôvodu vád na dodanom 
tovare, vrátane nákladov na prepravu, presun tovaru, pracovnú silu, materiál alebo iných 
nákladov v súvislosti s danými vadami na dodanom tovare, ktoré nespadajú do rozsahu 
postupov spojených s prijímaním a kontrolou tovaru, dodávateľ sa zaväzuje nahradiť nám takto 
vzniknuté náklady.
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8.7. V prípade odhalenia vady tovaru v lehote do šiestich mesiacov od dátumu prechodu 
nebezpečenstva škody na tovare sa bude predpokladať, že vada tovaru existovala už v čase 
prechodu nebezpečenstva škody na tovare, pokiaľ tento predpoklad nie je v rozpore z typom 
odhalenej vady. 

9. Zodpovednosť za výrobok a manažment kvality

Ak v súlade so zákonom č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 
výrobkom v znení neskorších predpisov alebo v súlade s inými všeobecne-záväznými 
predpismi a nariadeniami, budú voči nám vznesené zákonné nároky z dôvodu chyby na 
výrobku alebo v súvislosti s chybami dodaného tovaru, a vznikne nám tým škoda, najmä 
v spojení so stiahnutím tovaru, znovu zavedením, a pod., je dodávateľ povinný nahradiť nám 
akékoľvek škody a zabezpečiť náhradnú dodávku, ktorou sa nahradí chybný tovar, a to za 
predpokladu, že škoda bola spôsobená chybou na strane dodávateľa. Ustanovenie 
o zodpovednosti za výrobok z dôvodu chyby sa uplatní len v prípade, že chybu spôsobil
dodávateľ. Ak chyba vznikla z dôvodu pochybenia na strane dodávateľa, v takom prípade sa
dodávateľ zaväzuje znášať všetky s tým súvisiace náklady, vrátane nákladov spojených
s právnymi službami. Dodávateľ je povinný uzatvoriť vhodné poistenie zodpovednosti za
výrobok.

10. Nariadenia v oblasti ochrany životného prostredia, pracovno-právnych vzťahov
a spoločenskej zodpovednosti

10.1. Naša spoločnosť zodpovedne riadi svoje správanie a dodržiava nariadenia v oblasti základných 
medzinárodne uznávaných noriem v oblasti ochrany životného prostredia, pracovno-právnych 
vzťahov a spoločenskej zodpovednosti v rámci medzinárodnej iniciatívy OSN „Global
Compact“ (pozri www.unglobalcompact.org). Dodávateľ sa zaväzuje rovnako dodržiavať 
uvedené normy. V prípade, porušenia tejto povinnosti si spoločnosť WI vyhradzuje právo 
odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy.

10.2. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecno-záväzné právne predpisy v oblasti minimálnej 
mzdy. Ak sa preukáže, že dodávateľ porušuje záväzok podľa predchádzajúcej vety, máme 
právo odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení  zmluvy. 

10.3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia rovnako dodržiavali normy 
uvádzané v časti 10.1. a ustanovenia všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúce sa 
minimálnej mzdy.

11. Práva duševného vlastníctva, dokumentácia a dôvernosť informácií

11.1. Dodávateľ vyhlasuje, že ním dodaný tovar neporušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva 
vo vzťahu k akejkoľvek domácej alebo zahraničnej osobe a rovnako nám zaručuje plnú slobodu 
a autorské právo používať tovar na domácom trhu alebo v zahraničí. Ak akákoľvek tretia strana 
podnikne právne kroky proti našej spoločnosti z dôvodu porušovania autorských práv doma 
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alebo v zahraničí v súvislosti s používaním dodaného tovaru, dodávateľ je povinný odškodniť 
nás za akékoľvek uplatnené nároky a vzniknuté škody.

11.2. Akékoľvek nástroje, odliatky, modely, profily, nákresy, technické špecifikácie, tlačené 
dokumenty, návody a iná súvisiaca dokumentácia našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú akékoľvek 
práva duševného vlastníctva, zostávajú výhradne našim majetkom a nedovoľuje sa poskytovať 
ich tretím stranám, pričom dodávateľ rovnako nemá právo tieto materiály používať vo svoj 
prospech bez nášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Dodávateľ je povinný chrániť tieto 
materiály pred akýmkoľvek neoprávneným nahliadnutím alebo používaním, pokiaľ nie je 
dojednané inak, a je povinný vrátiť nám tieto materiály najneskôr pri ukončení dodávky 
a v dobrom stave. Dodávateľ si nesmie ponechávať kópie týchto materiálov. Dodávateľovi sme 
neudelili nijaké právo ponechávať si dokumentáciu.

11.3. Dodávateľ je povinný zachovávať dôvernosť všetkých technických údajov a iných obchodných 
informácií a údajov, ktoré sa dozvedel v priebehu nášho vzájomného obchodného vzťahu. Tieto 
informácie a údaje môže využívať výhradne za účelom realizácie objednávok a môže ich 
poskytovať k dispozícii len tým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na realizácii objednávky.

11.4. Ak si dodávateľ zabezpečí vypracovanie nástrojov, nákresov alebo iných výrobných 
prostriedkov na naše náklady, je výslovne a vzájomne dojednané, že tieto výrobné prostriedky 
sa stanú vlastníctvom našej spoločnosti okamžite po ich vyhotovení. V prípadoch, kedy naša 
spoločnosť len čiastočne znášala náklady na ich vypracovanie, staneme sa spoluvlastníkmi 
týchto prostriedkov priamoúmerne k podielu nákladov, ktorý pripadá na našu spoločnosť. 
Dodávateľ má odvolateľné právo starostlivo uchovávať tieto výrobné prostriedky, a to zdarma. 
Dodávateľ našej spoločnosti udeľuje v tejto súvislosti bezodplatnú výhradnú licenciu na 
používanie týchto výrobných prostriedkov všetkými možnými a známymi spôsobmi použitia. 
Dodávateľ nie je oprávnený využívať tieto pracovné prostriedky nad rámec príslušnej 
objednávky bez nášho súhlasu a oprávnenia. Dodávateľ má odvolateľné právo a povinnosť 
uchovávať a skladovať tieto výrobné prostriedky. Dodávateľ musí tieto prostriedky označiť tak, 
aby náš vlastnícky vzťah bol jasne uvedený vo vzťahu k tretím stranám. Dodávateľ nemá 
nijaké právo, ak nie je výslovne dohodnuté inak, ponechať si tieto výrobné prostriedky.

12. Obmedzenie zodpovednosti

Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, o ktorých sú si 
vedomé, že by mohli spôsobiť škody a usilovať sa o odvrátenie hroziacich škôd. Každá zo 
zmluvných strán je zodpovedná za škodu, ktorá vznikne porušením jej povinností voči druhej 
zmluvnej strane. Ak spoločnosť WI z vlastnej viny poruší svoje povinnosti, dodávateľ má po
preukázaní rozsahu škody právo na náhradu vzniknutej škody, ak bola preukázateľne 
spôsobená v súvislosti s takýmto porušením povinnosti spoločnosti WI. Dodávateľ je povinný 
vyvinúť maximálne úsilie na predchádzanie vzniku škôd a zníženie ich rozsahu. Spoločnosť WI 
a dodávateľ určujú po vzájomnej dohode maximálnu výšku škody, ktorú predvídajú alebo ktorú 
je možné objektívne predvídať, pre akékoľvek porušenie a všetky porušenia tejto zmluvy 
spoločnosťou WI so starostlivým prihliadnutím na skutočnosti, ktoré sú im v čase uzavretia 
tejto zmluvy známe, a to vo výške 3000 EUR. Ak akékoľvek vzniknuté škody dodávateľa, 
vrátane nákladov vynaložených na ich uplatnenie, presiahnu čiastku uvedenú v predchádzajúcej 
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vete, spoločnosť WI nebude povinná uhradiť náhradu škody, ktorá prevyšuje uvedenú čiastku.  
Dodávateľ je povinný spoločnosti WI písomne preukázať rozsah vzniknutej škody 
kvalifikovanými výpočtami, popismi, hodnoteniami a pod., uskutočnenými a podpísanými 
osobami s príslušným vzdelaním. Ak uplatňovaný rozsah škody presahuje 10% hodnoty 
maximálnej výšky škody dohodnutej v rámci tohto bodu, musí dodávateľ preukázať spoločnosti 
WI rozsah vzniknutej škody znaleckým posudkom nezávislého znalca z príslušného odboru tak, 
aby z posudku bolo možné posúdiť príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a porušením 
povinnosti spoločnosti WI. Náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením 
znáša dodávateľ. Pokiaľ sa preukáže, že nárok dodávateľa na náhradu škody je oprávnený, 
znáša nevyhnutné náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a uplatnením náhrady škody 
spoločnosť WI. Dodávateľ je povinný poskytnúť na požiadanie spoločnosti WI súčinnosť 
potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky.. 

13. Miesto plnenia, príslušnosť súdov a platná legislatíva

13.1. Miestom plnenia zmluvných povinností, predovšetkým týkajúcich sa dodania tovaru 
a realizácie platieb, je sídlo našej spoločnosti alebo iné miesto, ktoré sme určili.

13.2. Prípadné spory týkajúce sa predmetu a výkladu zmluvy, ako aj zmluvného plnenia, sa budú 
riešiť pred vecne a miestne příslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky podľa 
platných všeobecno-záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

13.3. Zmluvné dojednania sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky a spadať pod 
jurisdikciu všeobecných súdov Slovenskej republiky. Dohovor OSN o medzinárodnom predaji 
tovaru (CISG) sa nebude uplatňovať.
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