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I. Všeobecné ustanovenia 
1.Všetky dodávky a plnenia obchodnej spoločnosti DMG 
MORI Czech s.r.o., so sídlom Brn, Ořechovská 195/1a, 
PSČ 619 00, Česká republika, IČ: 255 75 503, zapísaná v 
Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, ČR, oddiel: C, 
vl.: 34909 zastúpenej zahraničnou spoločnosťou 
podnikajúca na území Slovenskej republiky 
prostredníctvom organizačnej zložky DMG MORI Czech 
s r.o. – organizačná zložka, DMG MORI Czech s. r. o. – 
organizačná zložka so sídlom: Brnianska 2 Trenčín, PSČ: 
911 05, IČO: 37915321, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Po, vl. č. 10102/R  
DPHSK 2021748399(ďalej nazývaná tiež „dodávateľ"), sa 
riadia týmito obchodnými podmienkami a sú 
neoddeliteľnou prílohou každej zmluvy uzatváranej medzi 
akýmkoľvek odberateľom a dodávateľom (ďalej nazývaná 
tiež „zmluva"), a to ako zmluvy kúpnej, tak zmluvy o dielo. 
2.V zmysle týchto obchodných podmienok sa pod pojmom 
dodávateľ rozumie predávajúci alebo zhotoviteľ, 
odberateľom je pritom kupujúci alebo objednávateľ, 
kúpnou cenou je cena za dodávku tovaru podľa znenia 
kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, predmetom dodávky 
alebo predmetom kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo sú 
strojné zariadenia. 
3.V prípade rozporu medzi jednotlivými ustanoveniami 
týchto obchodných podmienok a medzi zmluvou, majú 
prednosť ustanovenia zmluvy. 
4. Odlišné obchodné podmienky odberateľa nie sú pre 
dodávateľa záväzné, a to ani prijatím objednávky 
dodávateľom, v ktorej sú zakomponované obchodné 
podmienky odberateľa, len s tou výnimkou, ak by sa na 
záväznosti obchodných podmienok odberateľa zmluvné 
strany písomne dohodli v príslušnej zmluve. V prípade 
rozporu medzi jednotlivými ustanoveniami obchodných 
podmienok dodávateľa a odberateľa majú v každom 
prípade prednosť obchodné podmienky dodávateľa. 
5. Odberateľ udeľuje dodávateľovi súhlas so spracovaním 
spolu so svojimi osobnými údajmi na účely realizácie a 
vymáhania nárokov zo zmluvy a týchto obchodných 
podmienok. 
6. Zmluva sa považuje za uzavretú vo chvíli jej podpisu 
dodávateľom a odberateľom, písomným potvrdením 
ponuky dodávateľa alebo písomným akceptovaním 
objednávky odberateľa dodávateľom. Za toto písomné 
potvrdenie alebo písomné akceptovanie podľa tohto bodu 
sa považuje aj zaslanie e-mailu alebo faxu.  
7. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke a autorské práva 
vzťahujúce sa ku vzorom, kalkuláciám cien a nákladov, 
výkresom a podobným informáciám materiálnej a 
nemateriálnej povahy, a to vrátane ich elektronickej 
podoby, pričom tieto nesmú byť sprístupnené tretím 
osobám (okrem leasingových spoločností alebo dotačných 
fondov, s ktorými má odberateľ v úmysle uzavrieť zmluvu; 
v takom prípade je odberateľ povinný o tejto skutočnosti 
dodávateľa písomne informovať a zabezpečiť od 
financujúceho subjektu potvrdenie o financovaní či iné 
vyhlásenie, ktoré túto skutočnosť dokladá). 
8. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že uchovajú v tajnosti 
všetky tie informácie, ktoré získajú v priebehu zmluvného 
rokovania alebo vlastnej realizácie zákazky, ako aj po jej 
skončení. Ďalej uchovajú v tajnosti všetky informácie 
týkajúce sa skutočného obchodu, ktoré nie sú verejne 
prístupné, najmä informácie cenové. V tejto súvislosti sa 
kupujúci zaväzuje zaviazať k utajovaniu informácií svojich 
zamestnancov alebo tie osoby, ktoré poverí čiastkovými 
úlohami v súvislosti s realizáciou účelu zmluvy. Zmluvné 

strany sa dohodli, že pri každom porušení povinností 
stanovených v tomto bode má poškodená strana právo 
požadovať zmluvnú pokutu vo výške  
5.000,--EUR za každé zistené porušenie tejto povinnosti. 
 
II. Cena  
1. Ak to nie je v zmluve dohodnuté inak cena sa rozumie 
ako cena netto, bez  zákonnej sadzby DPH, vč. balného, 
dopravy a poistenia do zjednaného miesta určenia. 
2. Ak to nie je v zmluve dohodnuté inak, hradí sa cena bez 
akýchkoľvek zrážok v prospech bankového účtu 
dodávateľa, a to nižšie uvedeným spôsobom: 
a) 40% dohodnutej ceny v lehote do desiatich dní odo dňa 
vystavenia zálohovej faktúry vystavenej po objednaní 
odberateľom, alebo potvrdenie objednávky dodávateľom; 
b) 50% dohodnutej ceny v lehote do desiatich dní odo dňa 
vystavenia zálohovej faktúry, vystavenej po oznámení 
dodávateľom, že predmet dodávky je pripravený na 
predbežnú prebierku, alebo k expedícii; 
c) 10% dohodnutej ceny v lehote do štrnástich dní odo dňa 
vystavenia faktúry na základe uvedenia stroja do 
prevádzky. 
Zmluvné strany podpíšu kúpnu zmluvu, ktorá bližšie 
upravuje náležitosti obchodu. 
3. Právo zadržať platby alebo ich započítať na protinároky 
má odberateľ iba vtedy, ak sú jeho protinároky 
dodávateľom písomne uznané alebo právoplatne zistené. 
4. V prípade financovania predmetu tejto zmluvy z iných 
než vlastných prostriedkov odberateľa (leasing, dotácie a 
iné), sa odberateľ zaväzuje oznámiť dodávateľovi do 
siedmich dní od uzavretia zmluvy konkrétny subjekt, ktorý 
bude predmet tejto zmluvy financovať a predložiť 
potvrdenie financujúceho subjektu o pridelení finančných 
prostriedkov na účel krytia kúpnej ceny predmetu zmluvy. 
V prípade, že v konečnom dôsledku nedôjde z 
akéhokoľvek dôvodu k financovaniu predmetu tejto zmluvy 
v zmysle znenia tohto článku, je odberateľ aj naďalej 
povinný vykonať úhradu kúpnej ceny z vlastných zdrojov. 
 
III. Dodacie lehoty 
1.Dodacia lehota vyplýva zo znenia zmluvy. Jej 
dodržiavanie zo strany dodávateľa predpokladá, že boli 
medzi zmluvnými stranami vyjasnené všetky obchodné a 
technické otázky a že odberateľ splnil všetky svoje 
záväzky, napr. obstaranie vyžadovaných úradných 
osvedčení a povolení, riadna príprava miesta pre montáž 
a uvedenie do prevádzky(napríklad základy, pripojenie na 
elektrinu, prívod vzduchu atď.), uhradenie záloh 
vyplývajúcich zo zmluvy (uhradením zo strany odberateľa 
sa rozumie pripísanie celej dlžnej sumy na účet 
predávajúceho uvedený v zmluve) a iné. Ak sa tak 
nestane, dodacia lehota sa predlžuje automaticky  
o jeden kalendárny týždeň za každý začatý týždeň 
omeškania odberateľa so splnením svojich záväzkov. 
2.Dodržanie dodacej lehoty dodávateľom je podmienené 
riadnym a včasným zaistením vlastných dodávok 
odberateľa a jeho maximálnou súčinnosťou. Dodávateľ 
nezodpovedá za žiadne oneskorenie, za chybu alebo 
nerealizovanie dodávky, ktoré vyplynú z takých 
skutočností, na ktoré nemá dodávateľ žiadny vplyv. 
3.Dodacia lehota je dodržaná v tom prípade, ak do jej 
uplynutia dodávka opustila závod dodávateľa alebo ak bolo 
dodávateľom odberateľovi oznámené, že je dodávka 
pripravená na odoslanie. To isté platí aj v takom prípade, 
kedy sa má vykonať preberanie (prebierka). 
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4. Ak je odoslanie, resp. preberanie dodávky omeškané  
z dôvodov, ktoré spôsobil odberateľ, nedostáva sa 
dodávateľ do omeškania a odberateľ je povinný nahradiť 
dodávateľovi všetky náklady a škodu tým spôsobenú. 
5.Čiastočné dodávky dodávateľa odberateľovi sú 
prípustné. 
6.V prípade omeškania dodávateľa s dodržaním dodacej 
lehoty nemá odberateľ právo na žiadnu náhradu škody. 
7. Dodávateľ je povinný vynaložiť všetko úsilie, aby zaistil 
prepravu a doručenie predmetu dodávky v súlade s 
podmienkami a ustanoveniami zmluvy. Všetky údaje 
uvedené predávajúcim sú však približnými údajmi a sú 
odhadované v dobrej viere podľa najlepších možností 
dodávateľa, primerane predvídateľným časovým plánom a 
v závislosti na dostupnosti dodávok pre výrobu a prepravu 
predmetu dodávky. 
8. V prípade, že bol výslovne dohodnutý pevný dátum ako 
dátum dodania a dodávateľ v priebehu plnenia zmluvy zistí 
(dôvodne predpokladá), že nebude možné dodať predmet 
dodania včas, bude o tom dodávateľ neodkladne 
informovať odberateľa. Informácia musí obsahovať popis 
opatrení, ktoré dodávateľ považuje za vhodné k náprave 
alebo obmedzeniu prípadného oneskorenia, a nový dátum 
dodania. 
9. Pokiaľ dôjde k oneskoreniu dodávky v dôsledku 
okolností, za ktoré zodpovedá dodávateľ, a odberateľovi v 
dôsledku toho vznikne škoda, je dodávateľ povinný – na 
základe písomnej žiadosti odberateľa a po márnom 
uplynutí dodatočnej lehoty k dodaniu predmetu dodávky v 
dĺžke 20 kalendárnych dní – zaplatiť odberateľovi zmluvnú 
pokutu v maximálnej výške 0,1 % za každý ukončený 
pracovný deň z kúpnej ceny za oneskorený predmet 
dodávky v celkovej výške max. 5 % hodnoty tej časti celej 
dodávky, ktorú nemožno v dôsledku oneskorenia použiť 
včas alebo v súlade so zmluvou. Zmluvná pokuta je splatná 
na písomnú výzvu odberateľa, avšak nie skôr, než je 
dodaná celá objednávka alebo než je dosiahnutá 
maximálna výška zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej 
vety za neskoro dodaný predmet dodávky. Nárok 
odberateľa na zmluvnú pokutu zaniká, pokiaľ do dvoch 
mesiacov od obdržania oznámenia o oneskorení dodávky 
od dodávateľa neuplatní písomne nárok na túto pokutu. 
10. Pokiaľ dôjde k oneskoreniu dodávky v dôsledku 
okolností, za ktoré je zodpovedný odberateľ, alebo ktoré sú 
spôsobené Vyššou mocou (podľa článku IX), môže byť 
dohodnutý nový dátum dodávky, ktorý je podmienený jeho 
prijatím dodávateľom. 
 
IV. Odstúpenie od zmluvy, odstupné 
1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v tom 
prípade, že sa odberateľ dostane do omeškania o viac ako 
desať dní s úhradou ktorejkoľvek z dohodnutých platieb. 
Dodávateľ má v prípade odstúpenia od zmluvy nárok na 
úhradu všetkých nákladov spojených s doterajšou 
realizáciou zmluvy. 
2. V prípade nedodržania platobných podmienok zo strany 
odberateľa, ktoré sú stanovené v článku 4.2 písm. b) 
zmluvy, má dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
prvej zálohovej platby určenej v zmluve. 
3. Odberateľ môže zmluvu za jej trvania zrušiť z 
akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu len za 
podmienky, že toto zrušenie oznámi bez zbytočného 
odkladu písomne dodávateľovi a zaplatí dodávateľovi 
odstupné v nasledujúcej výške: 
a) vo výške 10% dohodnutej kúpnej ceny stroja vrátane 
všetkých dodatočných služieb v prípade, že sa zrušenie 
zmluvy odberateľom uplatnilo bezodkladne po potvrdení 
objednávky dodávateľom alebo sa zrušenie zmluvy 

odberateľom uplatnilo najneskôr do štrnástich 
kalendárnych dní odo dňa podpisu zmluvy alebo 
akéhokoľvek iného záväzného objednania stroja 
odberateľom, ku ktorým sa viažu tieto obchodné 
podmienky; 
b) vo výške 30% dohodnutej kúpnej ceny stroja vrátane 
všetkých dodatočných služieb v prípade, že sa zrušenie 
zmluvy odberateľom uplatnilo do 30tich kalendárnych dní 
odo dňa podpisu zmluvy alebo akéhokoľvek iného 
záväzného objednania stroja odberateľom či potvrdení 
objednávky ku ktorým sa viažu tieto obchodné podmienky; 
c) vo výške 40% dohodnutej kúpnej ceny vrátane všetkých 
dodatočných služieb plus plná kúpna cena špecifických 
opcíí (tzv. zákaznické opcie na mieru) stroja   v prípade, že 
je zrušenie zmluvy odberateľom uplatnené po začatí 
výroby predmetu zmluvy dodávateľom; 
d) vo výške 60% dohodnutej kúpnej ceny vrátane všetkých 
dodatočných služieb v prípade, že je zrušenie zmluvy 
odberateľom požadované po dokončení stroja vo 
výrobnom závode dodávateľom a plus plná kúpna cena 
všetkých odberateľom požadovaných špecifických  opcií, 
ktoré sú zvláštnou konštrukciou či zvláštnym designom ku 
základnému stroju, riadiacemu systému, opciám stroja či 
mechanickým nástrojom, powertools a službám;  
nezapočítavajú sa služby ako uvedenia do prevádzky, 
školenia ohľadom prevádzky, prepravy a balenia. 
4. Podanie návrhu na začatie insolventného konania  
vo vzťahu k odberateľovi do okamihu prechodu 
vlastníckeho práva k predmetu dodávky na odberateľa 
oprávňuje dodávateľa odstúpiť od zmluvy, požadovať 
okamžité vrátenie predmetu dodávky a zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1% z kúpnej ceny predmetu 
dodávky. 
5. V prípade, že odberateľ odstúpi od zmluvy, je povinný 
uhradiť dodávateľovi náklady reálne vynaložené 
dodávateľom na už realizovanú časť predmetu dodávky. 
6. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia 
odstúpenia druhej zmluvnej strane, v prípade, že si 
odstúpenie od zmluvy druhá zmluvná strana neprevezme, 
nastávajú účinky odstúpenia tretím dňom nasledujúcim po 
dni uloženia písomného odstúpenia na pošte. Doručuje sa 
na adresu uvedenú v hlavičke zmluvy. 
 
V. Prechod nebezpečenstva škody na veci, preberanie 
1.Nebezpečenstvo vzniku škody na veci prechádza na 
odberateľa v tom okamihu, keď predmet dodávky opustil 
výrobný závod (a to aj v prípade realizácie čiastočných 
dodávok). 
2.Prípadne dohodnutá prebierka musí byť vykonaná 
okamžite k jej dohodnutému termínu, prípadne 
bezodkladne po oznámení dodávateľa o pripravenosti 
stroja k prebierke. Odberateľ nesmie odmietnuť prebierku 
pri existencii chyby, ktorá nepredstavuje podstatné 
porušenie zmluvy zo strany dodávateľa. Podstatné 
porušenie zo strany dodávateľa pre uplatnenie tohto 
ustanovenia znamená existenciu takej chyby, ktorá by 
bránila prevádzke strojného zariadenia. 
3.Pokiaľ dôjde k omeškaniu s odoslaním veci alebo 
prebierky v dôsledku takých okolností, ktoré nespôsobil 
dodávateľ, prechádza nebezpečenstvo škody na veci na 
odberateľa ku dňu oznámenia dodávateľa o jeho 
pripravenosti na odoslanie resp. pripravenosti k prebierke 
na odberateľa. 
 
VI. Dispozícia s predmetom dodávky, výhrada 
vlastníckeho práva 
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1. Dodávateľ si vyhradzuje vlastníctvo k predmetu zmluvy 
až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny 
odberateľom. 
2. Odberateľ je povinný predmet dodávky po dobu od 
prevzatia predmetu zmluvy do nadobudnutia vlastníckeho 
práva k nemu poistiť na svoje náklady odberateľa na riziko 
škôd spôsobených krádežou, poškodením, požiarom, 
vodou a na riziko ďalších škôd, v opačnom prípade je 
povinný nahradiť dodávateľovi škodu týmto nepoistením 
spôsobenú. O poistení predmetu dodávky je odberateľ 
povinný dodávateľa písomne informovať do troch dní odo 
dňa uzavretia poistnej zmluvy a dodať dodávateľovi kópiu 
poistnej zmluvy. V prípade, že odberateľ príslušné 
poistenie neuzatvorí, je dodávateľ oprávnený dať predmet 
plnenia poistiť podľa svojho uváženia na náklady 
odberateľa, ktoré je oprávnený pripočítať ku kúpnej cene 
alebo na toto zvlášť vystaviť faktúru. 
3. Pri rokovaní odberateľa v rozpore s kúpnou zmluvou, 
najmä pri omeškaní s jednotlivými platbami, je dodávateľ 
oprávnený do troch dní odo dňa oznámenia odberateľovi 
(postačí e-mail) k spätnému prevzatiu predmetu dodávky 
(odberu) a odberateľ je povinný predmet dodávky 
dodávateľovi vydať a umožniť mu vstup do jeho objektu, 
kde sa predmet dodávky nachádza, v opačnom prípade 
má dodávateľ právo na zaplatenie jednorazovej zmluvnej 
pokuty vo výške 5% kúpnej ceny. Uplatnenie výhrady 
vlastníctva dodávateľom rovnako ako zadržanie predmetu 
dodávky dodávateľom sa považuje za odstúpenie od 
zmluvy zo strany dodávateľa. 
4. Odberateľ nie je oprávnený do doby úplného zaplatenia 
kúpnej ceny odovzdať predmet zmluvy do akejkoľvek 
dispozície tretej osobe (či tejto tretej osobe umožniť) do 
doby úplného zaplatenia kúpnej ceny dodávateľovi, okrem 
písomného súhlasu od dodávateľa.  
V opačnom prípade je povinný odberateľ nahradiť 
dodávateľovi všetky tie škody, ktoré na predmete dodávky 
vzniknú a súčasne jednorazovú zmluvnú pokutu pri 
každom novom zistení takej dispozície,  
a to vo výške 3% kúpnej ceny predmetu dodávky. 
5. Pri uplatnení zádržného práva alebo iných opatrení  
zo strany tretích osôb vo vzťahu k predmetu dodávky  
do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny je odberateľ 
povinný o tomto dodávateľa bezodkladne upovedomiť 
a súčasne je povinný zaplatiť dodávateľovi jednorazovú 
zmluvnú pokutu pri každom zistenom zadržaní predmetu 
dodávky vo výške 5% kúpnej ceny predmetu dodávky. 
 
Výhrada vlastníckeho práva v prípade dodávok vyšších 
investičných celkov alebo subdodávateľských celkov 
6. Spracovanie alebo premena predmetu dodávky 
odberateľom pred prechodom vlastníckeho práva k veci na 
odberateľa je možná len s predchádzajúcim súhlasom 
predávajúceho. Ak tak odberateľ urobí bez súhlasu 
dodávateľa a ak sa zníži v dôsledku takejto zmeny hodnota 
predmetu dodávky, je odberateľ povinný nahradiť 
dodávateľovi škodu jemu takto vzniknutú alebo uviesť 
predmet dodávky do pôvodného stavu, podľa voľby 
dodávateľa. Ak dôjde k zvýšeniu hodnoty predmetu 
dodávky a dodávateľ s takto prevedenou zmenou 
dodatočne súhlasí, zmena sa považuje za vykonanú  
v mene dodávateľa a tento je jeho vlastníkom. Pokiaľ dôjde 
k spracovaniu predmetu dodávky s inými vecami, ktoré 
nepatria dodávateľovi, nadobúda dodávateľ 
spoluvlastnícky podiel na novej veci v pomere hodnoty 
predmetu dodávky k ďalším spracovaným veciam  
v okamihu spracovania alebo je odberateľ povinný 
nahradiť dodávateľovi škodu týmto zapracovaním mu 
vzniknutú. Pre vec vzniknutú spracovaním platí, že 

vlastníkom je dodávateľ a uplatní sa na tento predmet 
takisto výhrada vlastníckeho práva. 
7. Pokiaľ je predmet dodávky neoddeliteľne spojený s 
inými vecami, ktoré nepatria dodávateľovi, nadobúda 
dodávateľ spoluvlastnícky podiel na novej veci v pomere 
hodnoty predmetu dodávky k ostatným spojeným veciam v 
okamihu spojenia alebo je odberateľ povinný nahradiť 
dodávateľovi škodu takto vzniknutú. Pokiaľ došlo k 
spojeniu takým spôsobom, že vec odberateľa je 
považovaná za hlavnú vec, je odberateľ povinný previesť 
na dodávateľa príslušný spoluvlastnícky podiel. Odberateľ 
je povinný opatrovať takto vzniknuté vlastníctvo alebo 
spoluvlastnícky podiel pre dodávateľa so starostlivosťou 
riadneho hospodára. 
 
VII. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia 
1. Zodpovednosť za chyby sa riadi príslušnými 

zákonnými ustanoveniami. Dodávateľ zodpovedá  
za chyby, ktoré má predmet dodávky v okamihu, keď 
prechádza nebezpečenstvo škody na veci 
z dodávateľa na odberateľa. Dodávateľ zodpovedá 
ďalej za chyby, ktoré vzniknú na predmete dodávky 
v záručnej dobe určenej v zmluve. 

 
Vecné chyby nových predmetov dodávok 
2. Všetky diely, na ktorých sa objavia chyby do 12 
mesiacov od dodania a tieto chyby preukázateľne 
existovali na veci v čase prechodu nebezpečenstva škody 
na odberateľa, budú dodávateľom v primeranej lehote 
bezplatne odstránené alebo novo dodané. 
Pre zachovanie práv zo zodpovednosti za chyby podľa 
tohto bodu je odberateľ povinný dodávateľovi písomne 
oznámiť do troch dní od ich zistenia. Vymenené diely sa 
stávajú majetkom dodávateľa. Ak sú chyby odstrániteľné, 
je odberateľ oprávnený z dôvodu takej chyby požadovať 
iba odstránenie chyby; odberateľ nie je z dôvodu výskytu 
odstrániteľnej chyby oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo 
požadovať zľavu z kúpnej ceny. 
3. Na vykonanie akýchkoľvek vylepšení, opráv a 
náhradných dodávok, ktoré sú zo strany dodávateľa 
nevyhnutné, je odberateľ povinný po predchádzajúcej 
výzve dodávateľa poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak 
dodávateľ nezodpovedá za škody takto vzniknuté. Iba v 
naliehavých prípadoch ohrozenia bezpečnosti prevádzky, 
resp.za účelom odvrátenia nadmerne vysokých škôd, o 
čom musí byť dodávateľ okamžite vyrozumený, má 
odberateľ právo chyby odstrániť sám alebo 
prostredníctvom tretích osôb a požadovať od dodávateľa 
náhradu nevyhnutných výdavkov. 
4. Náklady vzniknuté vykonaním odstránenia chýb 
uznaných dodávateľom, resp. náhradnou dodávkou, v 
záručnej dobe a v mieste sídla odberateľa, sa účtujú na 
ťarchu dodávateľa. 
5. Odberateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ 
zostane nečinný sa začatím odstraňovania chyby po dobu 
dlhšiu ako 30 dní odo dňa oznámenia chyby, ktorú 
dodávateľ uznal ako oprávnenú. 
6. Ak je chyba neodstrániteľná, má odberateľ právo 
na zníženie ceny. V ostatných prípadoch je právo na 
zníženie ceny vylúčené. 
7. Záruku dodávateľ neposkytuje najmä v nižšie 
uvedených prípadoch: nevhodné, chybné, neodborné 
alebo neprimerané použitie predmetu dodávky, bežné 
opotrebovanie, chybná montáž zo strany odberateľa, resp. 
uvedenie do prevádzky odberateľom alebo tretími 
osobami, najmä nedostatočne kvalifikovaným resp. 
vyškoleným personálom odberateľa alebo tretej osoby, 
bežné opotrebenie, nesprávne alebo nedbalé 
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zaobchádzanie, nesprávna údržba, nevhodné 
prevádzkové prostriedky, chybné stavebné práce, 
nevhodný pozemok, chemické, elektrochemické alebo 
elektrické vplyvy - pokiaľ za ne nezodpovedá dodávateľ. 
8. Dodávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú 
odberateľom v dôsledku vykonania opravy ním samotným 
alebo treťou osobou. To isté platí aj pre zmeny predmetu 
dodávky uskutočnené bez predchádzajúceho súhlasu 
dodávateľa. 
9. - - - 
 
Zvláštna úprava pre vecné vady použitých predmetov 
dodávky: 
10. Záruka na vecné vady repasovaných predmetov 
dodávok je vylúčená. To neplatí v prípade úmyselne 
zamlčanej vady zo strany dodávateľa.  
 
Právne chyby 
11. Pokiaľ by používanie predmetu zmluvy viedlo  
k porušovaniu priemyselných alebo autorských práv, zaistí 
dodávateľ odberateľovi právo k ďalšiemu užívaniu 
predmetu zmluvy alebo upraví predmet zmluvy pre 
odberateľa primeraným spôsobom tak, aby k porušovaniu 
uvedených práv nedochádzalo, a to na náklady 
dodávateľa. 
Ak to za primeraných hospodárskych podmienok pre 
odberateľa alebo v primeranej lehote nie je možné, je 
odberateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez možnosti 
požadovať akékoľvek ďalšie nároky zo zmluvy. 
12. Dodávateľ je povinný urobiť opatrenia podľa 
predchádzajúceho bodu len vtedy, ak: 
- odberateľ dodávateľa bezodkladne (najneskôr však  
do troch dní od tohto zistenia) informuje o údajnom 
porušení práv z priemyselných alebo autorských práv, a to 
písomnou formou, 
- odberateľ dodávateľa podporí pri obrane proti uplatneným 
nárokom, resp. umožní dodávateľovi vykonanie 
príslušných opatrení za účelom úprav, 
- dodávateľovi zostávajú vyhradené všetky opatrenia  
k obrane vrátane mimosúdnych riešení, 
- právne chyby nie sú spôsobené pokynmi odberateľa 
alebo 
- porušenie práva nebolo spôsobené tým, že odberateľ 
predmet zmluvy jednostranne premenil alebo používal  
v rozpore so zmluvou. 
13. Nároky odberateľa zo záruky vo všetkých prípadoch 
chýb uvedených vyššie zanikajú, ak nie sú písomne 
uplatnené u dodávateľa v záručnej dobe, a to bezodkladne 
(najneskôr do troch dní) po tom, čo sa chyba na predmete 
dodávky objaví. 
 
VIII. Zodpovednosť za škodu 
1.Zodpovednosť za škodu  sa riadi príslušnými zákonnými 
ustanoveniami. 
2.Dodávateľ hradí odberateľovi škodu maximálne do výšky 
5% kúpnej ceny stroja zjednanej v kúpnej zmluve či 
potvrdeniu objednávky. 
3. Zodpovednosť za následné a nepriame škody (napr. 
výpadok produkcie, prestoje vo výrobe, ušlý zisk a zmluvná 
pokuta z dodávateľských zmlúv apod.) je vylúčená. 
4.Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu dodávateľa 
sú bližšie definované v článku IX. týchto obchodných 
podmienok. 
 
IX. Vyššia moc  
1. Plnenie povinností ktorejkoľvek zo strán v súvislosti s 
predajom zo strany Dodávateľa sa pozastavuje v rozsahu, 
v ktorom je toto plnenie znemožnené alebo neprimerane 

zťažené udalosťou, ktorú dotknutá strana  nemôže 
ovplyvniť, za predpokladu, že táto strana nemohla v dobe 
uzatvorenia Zmluvy takúto udalosť rozumne predvídať a 
nemohla jej alebo jej následkom rozumne zabrániť alebo 
ich prekonať (Vyššia moc). Vyššia moc zahŕňa mimo iné 
priemyslové spory, požiar, extrémne počasie, pandémiu, 
vojnu, rozsiahlu vojenskú mobilizáciu, povstanie, 
rekvizíciu, konfiškáciu, embargo, obmedzenie v užívaní 
energie, výluku, stávku (a to i v prípade vopred ohlásených 
stávok), epidémie, pracovnoprávnych sporov a iné 
mimoriadne okolnosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa 
ustanovení § 2913 odst. 2 a násl. občianskeho zákonníka 
a vady alebo oneskorenie dodávok subdodávateľov 
spôsobené akoukoľvek vyššie uvedenou okolnosťou, či už 
k nim došlo pred uzavretím Zmluvy alebo po ňom. 
2. Strana, ktorá tvrdí, že sa nachádza v situácii udalosti 
Vyššej moci, musí druhej strane neodkladne písomne 
oznámiť, kedy táto udalosť začala a kedy skončila.  
 
X. Nemožnosť plnenia 
1.Ak dôjde na strane odberateľa k nemožnosti plnenia 
z ekonomických dôvodov, nemá odberateľ s ohľadom na 
ustanovenie § 352 Obchodného zákonníka na základe 
tejto skutočnosti právo odstúpiť od zmluvy alebo sa 
dovolávať zániku záväzkov z nej vyplývajúcich a je zo 
zmluvy aj naďalej zaviazaný v plnom rozsahu. 
 
XI. Použitie programového vybavenia  
1.Ak je v predmete zmluvy zahrnutý softvér, poskytuje sa 
odberateľovi nevýhradné právo používať tento vrátane 
dokumentácie na predmete zmluvy. Užívanie softvéru na 
viac než jednom systéme sa zakazuje. Odberateľ má právo 
softvér rozmnožovať, upravovať, prekladať a prevádzať z 
cieľového kódu do zdrojového kódu iba v rozsahu 
prípustnom podľa autorského zákona. Odberateľ sa 
zaväzuje neodstraňovať údaje o výrobcovi (najmä 
poznámky o autorskom práve) bez predchádzajúceho 
výslovného súhlasu dodávateľa alebo ich meniť. 
2.Všetky ďalšie práva k softvéru a k dokumentácii vrátane 
kópií zostávajú dodávateľovi, resp. dodávateľovi softvéru. 
Ďalšie poskytovanie licencií nie je prípustné. 
 
XII. Rozhodné právo, miesto riešenia sporu 
1.Všetky právne vzťahy medzi dodávateľom 
a odberateľom sa riadia slovenským právom, konkrétne 
zákonom č.513/1991zb., Obchodný zákonník, v znení  
neskorších predpisov, u kúpnej zmluvy s vylúčením vplyvu 
Viedenského dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru 
zo dňa11.4.1980, ktorá bola pre Slovenskú republiku 
vyhlásená pod č.160/1991Z. z. 
2.Bola dohodnutá miestna príslušnosť súdu podľa sídla 
dodávateľa. Dodávateľ je však oprávnený podať žalobu  
aj na miestne príslušnom súde podľa sídla odberateľa. 
 

 
Pozn.: pre účely týchto podmienok sa zmluvné strany môžu označovať 

nasledovne: 
odberateľ=kupujúci, objednávateľ(ďalej tiež užívateľ, zadávateľ) 
dodávateľ=predávajúci, dodávateľ, zhotoviteľ(ďalej tiež poskytovateľ, 
uchádzač) 


