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Skupina FCC na Slovensku - 

Všeobecné nákupné podmienky  

01.12.2022 

1. Úvodné ustanovenia 

„Kupujúci“ alebo „Objednávateľ“ je akákoľvek 

právnická osoba v rámci skupiny FCC na Slovensku, 

ďalej aj „FCC“.  

„Predávajúci“ je zmluvná strana, ktorá bude 

poskytovať určené dodávky na základe Objednávky. 

„Zhotoviteľ“ je zmluvná strana, ktorá bude 

poskytovať zmluvné služby, práce a subdodávky 

prostredníctvom tretích strán, ako je uvedené v 

Objednávke. 

„Pridružená spoločnosť“ je v súvislosti s 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou akýkoľvek subjekt, 

ktorý takáto zmluvná strana ovláda, je ňou ovládaný 

alebo je pod spoločnou kontrolou takejto zmluvnej 

strany.  

„Dodávky“ sú tovary a/alebo služby, ktoré má 

poskytnúť Predávajúci a/alebo Zhotoviteľ. 

„Objednávka“ je písomný doklad vydaný 

Kupujúcim alebo Objednávateľom, ktorý obsahuje 

ponuku Kupujúceho alebo Objednávateľa 

Predávajúcemu na nákup dodávok, vždy podľa 

týchto všeobecných nákupných podmienok. 

„Dohoda“ je akákoľvek dohoda o nákupe alebo 

Objednávka (vrátane týchto všeobecných 

nákupných podmienok), ktorá sa týka tovaru 

a/alebo služieb.   

Tieto Všeobecné nákupné podmienky upravujú 

vzťahy medzi spoločnosťou skupiny FCC na 

Slovensku v zmysle odseku nižšie, ako Kupujúcim 

alebo Objednávateľom, a treťou osobou, ako 

Predávajúcim alebo Zhotoviteľom.  

Kupujúci alebo Objednávateľ je spoločnosť, na ktorej 

základnom imaní má aspoň polovičný podiel: 

a) spoločnosť FCC Environment CEE GmbH 

(ďalej aj „Materská spoločnosť“) alebo 

b) spoločnosť, ktorá ovláda Materskú 

spoločnosť, alebo 

c) spoločnosť, ktorá je ovládaná Materskou 

spoločnosťou, alebo 

d) spoločnosť, ktorú ovláda osoba ovládajúca 

Materskú spoločnosť.  

Objednávky spoločnosti FCC sa zadávajú výlučne 

podľa týchto všeobecných nákupných podmienok. 

Tieto všeobecné nákupné podmienky sa uplatňujú aj 

vtedy, keď Kupujúci alebo Objednávateľ 

nepodmienečne akceptoval poskytnutie plnenia 

alebo vykonal platbu a pritom poznal všeobecné 

podmienky Predávajúceho, ktoré sú v rozpore  

s týmito všeobecnými nákupnými podmienkami 

alebo sa od nich odchyľujú. 

V prípade akýchkoľvek rozporov alebo nesúladu sa 

budú dokumenty tvoriace Dohodu vykladať v tomto 

poradí priority, pričom prvoradé dokumenty sa 

uvádzajú ako prvé: a) Objednávka a príslušná 

technická alebo projektová špecifikácia, b) Dohoda 

o nákupe (v príslušných prípadoch) a c) tieto 

všeobecné nákupné podmienky. Akékoľvek 

podmienky navrhnuté Predávajúcim sa uplatňujú 

len vtedy, ak ich Kupujúci alebo Objednávateľ 

výslovne písomne akceptuje. 

Ak tieto všeobecné nákupné podmienky neupravujú 

niektoré skutočnosti, uplatňujú sa príslušné zákonné 

ustanovenia. 

Rozsah Dohody zahŕňa výrobu, montáž, testovanie, 

dokumentáciu, dodanie a doručenie tovaru a/alebo 

služieb Predávajúcim na dohodnuté miesto dodania 

a takisto splnenie povinností a úloh uvedených v 

dohode alebo z nej vyplývajúcich. 

Rozsah Dohody okrem toho zahŕňa všetky 

relevantné informácie o výrobe a materiáloch tovaru 

a/alebo dodaní služieb vrátane licencií, povolení, 

osvedčení, oznámení, baliacich listov, označenia 

tovaru a vyhlásení o použití chemikálií s 

obmedzeným použitím v obalovom materiáli alebo 

pri výrobe. 

2. Objednávka, zmena Objednávky 

Objednávka nepredstavuje prijatie ponuky alebo 

návrhu Predávajúceho. 

Predávajúci súhlasí s Objednávkou a s týmito 

všeobecnými nákupnými podmienkami a uzatvára 

Dohodu, ak uskutoční ktorúkoľvek z týchto činností: 

e) Začne akúkoľvek prácu podľa Objednávky 

f) Písomne prijme Objednávku alebo 

g) Vykoná inú činnosť, ktorou sa uznáva 

existencia Dohody s ohľadom na predmet 

Objednávky. 

Žiadne doplňujúce alebo odlišné podmienky 

navrhnuté Predávajúcim v jeho cenovej ponuke, 

potvrdení, faktúre alebo iným spôsobom nebudú 

súčasťou Objednávky. 

Predávajúci potvrdí alebo zamietne Objednávku 

písomne do troch (3) pracovných dní od jej prijatia. 

Ak nebola Objednávka do tejto lehoty potvrdená ani 

zamietnutá, považuje sa za potvrdenú 

Predávajúcim. Predávajúci Objednávku nezamietne 

bez dostatočného dôvodu, ktorý je povinný na 

žiadosť Kupujúceho alebo Objednávateľa písomne 

špecifikovať. 

Kupujúci alebo Objednávateľ nie je viazaný 

Objednávkou, ak potvrdenie Objednávky 

Predávajúcim obsahuje zmeny Objednávky 

vystavenej Kupujúcim alebo Objednávateľom, ak s 

tým Kupujúci alebo Objednávateľ výslovne vopred 

písomne nesúhlasil. 

Kupujúci alebo Objednávateľ môže zmeniť alebo 

zrušiť Objednávku alebo jej časť. V takomto prípade 

je Predávajúci oprávnený žiadať od Kupujúceho 
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alebo Objednávateľa náhradu primeraných 

preukázateľných skutočných nákladov a výdavkov, 

ktoré Predávajúcemu vznikli a ktoré priamo súvisia 

so zmenou alebo zrušením Objednávky. Predávajúci 

poskytne dostatočné listinné dôkazy a iné podklady 

o skutočných nákladoch alebo výdavkoch, ktorých 

náhradu žiada, inak ich Kupujúci alebo Objednávateľ 

nie je povinný nahradiť.  

Predávajúci nesmie bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Kupujúceho alebo 

Objednávateľa vykonať žiadnu zmenu dohodnutej 

špecifikácie, pokynov, výrobných spôsobov, 

komponentov alebo materiálu tovaru a/alebo 

služieb. 

Predávajúci a/alebo Zhotoviteľ musí dodržiavať 

všetky príslušné všeobecne záväzné právne 

predpisy a technické predpisy (vrátane technických 

noriem, ktoré majú len nezáväzný a / alebo 

odporúčací charakter, ako by išlo o záväzný 

predpis), a to najmä tie, ktoré súvisia s  odpadovým 

hospodárstvom a ochranou životného prostredia, 

pričom sú povinní znášať všetky takto vzniknuté 

súvisiace náklady.  

Predávajúci a/alebo Zhotoviteľ je povinný spĺňať 

parametre technických noriem vzťahujúcich sa k 

dodávanému tovaru alebo službe bez ohľadu na 

právnu záväznosť technickej normy.   

Kupujúci alebo Objednávateľ nie je zodpovedný za 

žiadne práce a služby ani tovar dodaný bez 

Objednávky a nie je za takto dodané plnenie 

povinný platiť ani znášať iné náklady, ktoré 

s neobjednaným plnením súvisia. 

3. Dodanie, omeškanie s Dodávkou 

Predávajúci je povinný dodať Dodávku v takom 

množstve, aké je uvedené v každej príslušnej 

Objednávke. 

Dodanie sa uskutoční v deň uvedený v Objednávke. 

Ak bola dohodnutá dodacia lehota, tá začne plynúť v 

deň nadobudnutia účinnosti príslušnej Objednávky. 

Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi bezplatne pri dodaní tovaru 

osvedčenia, dokumentáciu (napr. protokoly z 

testovania, doklady o krajine pôvodu, vývoznej 

klasifikácii atď.) a dostatočne jasné a podrobné 

nákresy, ktorými sa potvrdí dodržanie dohody a 

všetkých príslušných zákonov a nariadení, aby 

Kupujúcemu alebo Objednávateľovi umožnil 

používať, zmontovať, spustiť, prevádzkovať a 

vykonávať servis (vrátane aktuálnych opráv) 

všetkých častí tovaru. 

Celá požadovaná dokumentácia (napr. označenie CE 

alebo vyhlásenie výrobcu, osvedčenia,  preberací 

protokol, potvrdenie o skúške atď.) sa považujú za 

neoddeliteľnú súčasť dodania a/alebo služby. Ak 

nebolo v Dohode dohodnuté inak, Predávajúci dodá 

tovar do sídla Kupujúceho alebo Objednávateľa 

definovaného v Objednávke podľa DAP (Delivered At 

Place tak ako je definované v INCOTERMS 2020). 

Služby sa poskytnú v súlade s Dohodou medzi 

stranami. 

Zodpovednosť a riziko vzniku škody za prevzatý 

tovar prechádza na Kupujúceho alebo 

Objednávateľa v súlade s dohodnutými 

podmienkami podľa INCOTERMS 2020. Bez ohľadu 

na spôsob prepravy, ak Kupujúci alebo Objednávateľ 

neschválil písomne inak, vlastnícke právo na 

Dodávky prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho 

alebo Objednávateľa pri dodaní na určenú 

prevádzku Kupujúceho alebo Objednávateľa 

uvedenú v Objednávke. 

Kupujúci alebo Objednávateľ nie je povinný 

skontrolovať dodaný tovar, pokiaľ sa na tom strany 

výslovne nedohodli alebo pokiaľ to nevyžaduje  

upravujúce zákonné právo. 

Na základe prechádzajúceho oznámenia umožní 

Predávajúci Kupujúcemu alebo Objednávateľovi 

vstúpiť a skontrolovať priestory Predávajúceho a 

nahliadnuť do príslušných dokumentov počas 

realizácie dodávok.  

Kupujúci alebo Objednávateľ si vyhradzuje právo 

(bez odškodnenia Predávajúceho) zmeniť deň 

uvedený v Objednávke na dodanie všetkých alebo 

niektorých tovarov a/alebo služieb.  

Kupujúci alebo Objednávateľ môže kedykoľvek 

zmeniť harmonogram dodania, miesto dodania, 

kontroly alebo prijatia alebo priamo dočasne odložiť 

naplánované Dodávky, pričom nič z toho 

neoprávňuje Predávajúceho zmeniť cenu. Kupujúci 

alebo Objednávateľ nie je povinný akceptovať 

skoršie dodanie, oneskorené dodanie, neúplné 

dodanie alebo prebytočné dodanie (nad rozsah 

Objednávky).  

Ak má Predávajúci dôvod sa domnievať, že môže 

nastať oneskorené dodanie tovaru (vrátane plnenia 

služieb), je povinný o tom bezodkladne informovať 

Kupujúceho alebo Objednávateľa a následne to 

Predávajúci potvrdí Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi písomne s uvedením dôvodu 

oneskorenia a jeho pravdepodobného trvania ako aj 

plánovaných nápravných opatrení. 

V prípade oneskorenej Dodávky, je Predávajúci 

povinný uhradiť Kupujúcemu alebo Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu to výške jedného (1) percenta (%) 

z ceny tovaru a / alebo služby za každý aj začatý 

týždeň omeškania, najviac však do výšky desať (10) 

percent (%) z ceny tovaru alebo služby. Predávajúci 

zaplatí takúto zmluvnú pokutu na písomnú výzvu 

Kupujúceho alebo Objednávateľa, a to do štrnástich 

(14) dní odo dňa doručenia tejto výzvy 

Predávajúcemu. Ak Dohoda zakladá za porušenie 

tejto povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 

presahujúcej zmluvnú pokutu podľa prvej vety, 

uplatní sa táto vyššia pokuta. Právo na náhradu 

škody Kupujúceho alebo Objednávateľa nie je 

zmluvnou pokutou dotknuté, pričom môže 

požadovať náhradu celej spôsobenej škody aj popri 

uhradení zmluvnej pokuty.  
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Pokiaľ je Dodávka oneskorená o najmenej desať 

(10) týždňov, je Kupujúci alebo Objednávateľ 

oprávnený na základe svojho rozhodnutia: 

a) Odstúpiť od Objednávky, Dohody alebo jej 

časti týkajúcej sa predmetnej oneskorenej 

Dodávky, pričom v takom prípade 

Predávajúci vráti Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi všetky platby uhradené 

Kupujúcim alebo Objednávateľom za 

príslušný tovar a/alebo služby. Týmto nie 

je dotknuté právo Kupujúceho alebo 

Objednávateľa žiadať zmluvnú pokutu 

a náhradu škody alebo 

b) zmeniť termín dodania. V prípade 

omeškania s dodaním aj po zmenenom 

termíne dodania má  Kupujúci alebo 

Objednávateľ právo na náhradu škody tak, 

ako to definujú tieto všeobecné nákupné 

podmienky. 

Nepodmienečné prijatie oneskoreného dodania 

tovaru a/alebo služieb neznamená zrieknutie sa 

nárokov, na ktoré má Kupujúci alebo Objednávateľ 

právo z dôvodu omeškania s dodaním tovaru 

a/alebo služby. 

4. Náhradné diely a ukončenie výroby 

Predávajúci sa zaväzuje počas pätnástich (15) rokov 

od posledného dodania tovaru podľa Dohody s 

Kupujúcim alebo Objednávateľom zabezpečiť 

v dostatočnej kvalite materiál, ktorý môže byť 

použitý na náhradné diely a takisto ako aj náhradné 

diely pre tovar dodaný Predávajúcim. Takéto 

náhradné diely sa dodajú za najnižšiu cenu akú 

ponúka Predávajúci iným subjektom.  

Ak sa Predávajúci rozhodne ukončiť výrobu alebo 

odpredať akékoľvek právo na tovar alebo s ním 

súvisiace náhradné diely, bude Kupujúceho alebo 

Objednávateľa informovať písomne šesť (6) 

mesiacov vopred a automaticky dostane 

neodvolateľnú bezplatnú nevýhradnú licenciu 

s neobmedzeným územným, časovým rozsahom na 

všetky práva a know-how na takýto tovar alebo 

náhradné diely potrebné na výrobu (interne alebo 

treťou stranou) a predaj takéhoto tovaru a 

náhradných dielov, pričom Kupujúci alebo 

Objednávateľ nebude musieť vykonať inú platbu než 

náhradu priamych nákladov spojených s udelením 

takejto licencie. Pokiaľ Predávajúci poruší 

oznamovaciu povinnosť zodpovedá za škodu, ktorá 

porušením tejto povinnosti vznikne. 

Kupujúci alebo Objednávateľ je zároveň oprávnený 

vystaviť poslednú Objednávku predtým, než 

Predávajúci ukončí výrobu alebo odpredá právo na 

tovar alebo s ním súvisiace náhradné diely. 

5. Balenie 

Predávajúci zabezpečí, aby bolo označovanie a 

balenie tovaru v súlade so všetkými príslušnými 

zákonmi, nariadeniami a odvetvovými normami a v 

súlade so všetkými pokynmi Kupujúceho alebo 

Objednávateľa. Predávajúci zabezpečí, aby bola 

každá prepravka, nádoba, škatuľa či časť označená 

samostatne a nezmazateľne a v súlade s pokynmi 

Kupujúceho alebo Objednávateľa. Typ a kvalita 

balenia musia byť také, aby ochránili tovar pred 

poškodením a znehodnotením počas prevozu na 

dohodnuté miesto dodania ako aj počas vonkajšieho 

skladovania a aby umožnili držiteľovi tovaru získať 

odškodnenie (poistné plnenie) na základe 

štandardného poistenia prepravy, ak dôjde k 

akémukoľvek poškodeniu tovaru. Žiadne pokyny na 

označenie alebo balenie sa nemôžu nevykladať tak, 

že obmedzujú povinnosti Predávajúceho označovať 

alebo baliť tovar v súlade s týmto článkom. 

Číslo Objednávky a požadované prepravné 

označenia budú výslovne uvedené v prepravnej 

dokumentácii. Ak to Predávajúci neurobí, Kupujúci 

alebo Objednávateľ nebude zodpovedný za 

omeškanie s prevzatím tovaru. 

Predávajúci nesie zodpovednosť za všetky škody, 

straty, náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú 

Kupujúcemu alebo Objednávateľovi alebo tretej 

strane a ktoré vyplynú z nevhodného balenia alebo 

nesprávneho dodania tovaru. 

6. Cena a platobné podmienky 

Ak nie je v Dohode uvedené inak, cena za tovar:  

a) je fixná cena a nie sú povolené 

jednostranné zmeny ceny,  

b) nezahŕňa DPH, ale zahŕňa všetky príslušné 

dane a poplatky splatné pri dodaní alebo 

pred dodaním,  

c) zahŕňa všetky poplatky za skladovanie, 

manipuláciu, prevoz, poistenie, balenie a 

iné výdavky a poplatky Predávajúceho, 

ktorý ich znáša v celom rozsahu. 

Faktúry obsahujú označenie Kupujúceho alebo 

Objednávateľa a Predávajúceho, číslo Objednávky, 

dátum vystavenia a splatnosti, typ tovaru a/alebo 

služieb, dodané množstvo a celkovú fakturovanú 

sumu za takýto tovar a/alebo služby. Faktúry budú 

ďalej obsahovať IČO, DIČ, IČ DPH a prípadne číslo 

colného sadzobníka, krajinu pôvodu a budú spĺňať 

príslušné zákonné požiadavky, ktoré aplikovateľné 

právne prepisy požadujú od daňového, účtovného a 

prípadne colného dokladu súvisiace s vývozom, 

dovozom, DPH a pod. 

Faktúry sa uhradia do štyridsaťpäť (45) dní od 

dátumu vystavenia, ak sa zmluvné strany písomne 

nedohodli inak. Kupujúci alebo Objednávateľ nie je 

povinný platiť za tovar a/alebo služby, ak tento tovar 

a/alebo služby neboli úplne a bezchybne dodané 

alebo ak Kupujúci alebo Objednávateľ odmietol 

tento tovar a/alebo služby. 

Nesprávne vystavenú, neúplnú alebo príslušnými 

dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru je 

Kupujúci alebo Objednávateľ oprávnený vrátiť v 

lehote splatnosti späť Predávajúcemu na opravu 

alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní 

so zaplatením; za deň doručenia faktúry sa v takom 

prípade považuje až doručenie opravenej alebo 

doplnenej faktúry. 
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Vykonanie úhrady neznamená a nepreukazuje 

prijatie Dodávky alebo fakturovanej sumy. 

Faktúry sa zasielajú na adresu Kupujúceho alebo 

Objednávateľa uvedenú v Objednávke. Kupujúci 

alebo Objednávateľ si vyhradzuje právo prijímať 

faktúry výlučne v elektronickej forme a v takom 

prípade bude informovať Predávajúceho včas o 

príslušnej mailovej adrese na zasielanie faktúr. 

Predávajúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že 

Kupujúci alebo Objednávateľ neuhradí žiadnu 

faktúru bez toho, aby v nej bolo uvedené správne 

číslo Objednávky, a takisto záznamy o plnení 

potrebné na preverenie danej faktúry. 

7. Odmietnutie 

Kupujúci alebo Objednávateľ môže písomným 

oznámením vykonaným buď v čase dodania (ak sa 

tovar pri dodaní skontroluje), alebo do dvadsaťjeden 

(21) dní od prvého použitia tovaru po jeho 

uskladnení odmietnuť tovar alebo jeho časť, ktorý je 

podľa jeho odôvodneného názoru nižšej akosti, 

poškodený a/alebo nie je v súlade so špecifikáciou.  

Kupujúci alebo Objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť všetok doručený tovar dodaný podľa 

Objednávky, a to aj v prípade, že čo i len časť tovaru 

je poškodená, nižšej akosti, alebo nie je v súlade so 

špecifikáciou.  

Po odmietnutí tovaru Kupujúcim alebo 

Objednávateľom, môže Kupujúci alebo Objednávateľ 

vrátiť odmietnutý tovar na náklady a riziko 

Predávajúceho, alebo požiadať Predávajúceho 

o vyzdvihnutie (spätné prevzatie) tohto tovaru, 

pričom platí že:  

a) odmietnutý tovar zostane v držbe 

Kupujúceho alebo Objednávateľa na 

nebezpečenstvo Predávajúceho a bude sa 

naň vzťahovať zádržné právo 

zabezpečujúce náklady, ktoré Kupujúcemu 

alebo Objednávateľovi vzniknú v súvislosti 

s úschovou, zabezpečením a prepravou 

tovaru, a iné súvisiace poplatky, pričom 

Kupujúci alebo Objednávateľ má právo 

tovar predať v prípade, ak Predávajúci tieto 

vzniknuté náklady v primeranej lehote 

Kupujúcemu alebo Objednávateľovi 

neuhradí.  

b) Predávajúci nahradí odmietnutý tovar bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 

štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia 

o odmietnutí, prípadne v inej dlhšej lehote, 

ktorú určí Kupujúci alebo Objednávateľ. Ak 

predávajúci nesplní povinnosti podľa 

prechádzajúcej vety, Kupujúci alebo 

Objednávateľ je oprávnený obstarať si 

náhradný tovar od tretích strán na náklady 

Predávajúceho, pričom Predávajúci 

zároveň nahradí Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi všetky dodatočné náklady 

a výdavky presahujúce dohodnutú cenu, 

ktoré Kupujúcemu alebo Objednávateľovi 

vzniknú pri obstarávaní náhradného 

tovaru;  

c) Predávajúci je zodpovedný za každú stratu, 

škodu a výdavky, ktoré môžu Kupujúcemu 

alebo Objednávateľovi vzniknúť alebo ktoré 

môže utrpieť v dôsledku akýchkoľvek 

meškaní alebo nepriaznivého vplyvu na 

plány alebo prácu Kupujúceho alebo 

Objednávateľa, v súvislosti s ktorými sa 

odmietnutý tovar požadoval. 

 

8. Záruky 

Predávajúci zaručuje, že tovar a/alebo služby (a 

každá ich časť): 

a) Neobsahuje faktické, právne ani iné vady 

(zjavné alebo skryté), a 

b) spĺňa všetky špecifikované alebo 

predpokladané vlastnosti a 

c) je vhodný a bezpečný na zamýšľané 

použitie a účel. 

Bez toho, aby tým boli dotknuté akéhokoľvek iné 

nápravné prostriedky, ktoré má Kupujúci alebo 

Objednávateľ podľa Dohody alebo rozhodného práva 

k dispozícii, Predávajúci bezodkladne opraví alebo 

vymení (podľa rozhodnutia Kupujúceho alebo 

Objednávateľa) všetok tovar alebo jeho časť, ktorý 

sa ukáže ako vadný v období tridsaťšesť (36) 

mesiacov od kompletného dodania tovaru 

(„záručná lehota“). Vo vzťahu k skrytým vadám (t. 

j. vadám, ktoré sa nedajú odhaliť primeranou 

kontrolou) bude záručná lehota štyridsaťosem (48) 

mesiacov od kompletného dodania. Dlhšie zákonné 

záručné lehoty týmto nie sú dotknuté a v prípade, 

ak ich dĺžka presahuje záručné lehoty podľa tohto 

článku aplikujú sa tieto dlhšie záručné lehoty.  

Predávajúci sa zaväzuje opraviť tovar na mieste, kde 

sa nachádza, pokiaľ Predávajúci nepovažuje po 

výslovnej dohode s Kupujúcim alebo 

Objednávateľom za vhodné, aby sa vadný tovar 

(alebo jeho časť) vrátil Predávajúcemu na opravu 

alebo výmenu. Tovar sa vráti na opravu alebo 

výmenu na riziko a náklady Predávajúceho, vrátane 

demontáže, opätovnej inštalácie a potrebnej 

prepravy, pri ktorých sa Kupujúci alebo 

Objednávateľ bude riadiť pokynmi Predávajúceho. 

Akúkoľvek vadu môže odstrániť Kupujúci alebo 

Objednávateľ alebo tretia strana na náklady 

Predávajúceho a bez následného obmedzenia záruk 

Predávajúceho, za predpokladu že: 

a) ide o vadu malého významu a/alebo 

b) naliehavé okolnosti neznesú odklad, pričom 

pôjde najmä o odvrátenie hroziacej škody, 

rizika alebo zabránenie vzniku významnej 

škody (prevenčná povinnosť) a/alebo 

c) Predávajúci vadu včas neodstráni. 

Ak je to možné, Kupujúci alebo Objednávateľ bude 

informovať Predávajúceho vopred o svojom úmysle 

odstrániť vadu. Ak Kupujúci alebo Objednávateľ 

alebo tretia strana vadu úspešne napravila, 

Predávajúci nahradí Kupujúcemu alebo 
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Objednávateľovi všetky odôvodnené náklady, ktoré 

Kupujúcemu alebo Objednávateľovi vznikli v tejto 

súvislosti. 

Záručná lehota bude predĺžená o rovnako dlhé 

obdobie ako obdobie, počas ktorého sa z dôvodu 

vady tovar nemohol používať na určený účel. Po 

oprave alebo výmene bude záruka platiť rovnako 

dlho ako pôvodná záručná lehota, no začína plynúť 

až od dátumu opravy alebo výmeny. 

Právami a opravnými prostriedkami stanovenými v 

týchto všeobecných nákupných podmienkach nie sú 

dotknuté práva Kupujúceho alebo Objednávateľa v 

súvislosti s akýmikoľvek vadami tovaru, ktoré sa 

objavia po záručnej lehote, a iné práva a nápravné 

prostriedky, ktoré má Kupujúci alebo Objednávateľ 

podľa práva alebo zásady spravodlivosti. 

Úhradou ceny, schválením akéhokoľvek návrhu, 

nákresu, materiálu, procesu alebo špecifikácií 

Kupujúcim alebo Objednávateľom sa Predávajúci 

nezbavuje zodpovednosti vyplývajúcej z týchto 

záruk. 

Ak vadné dodanie spôsobí prerušenie výroby u 

Kupujúceho alebo Objednávateľa na dlhšie ako na 

jednu hodinu, Predávajúci  je povinný zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR (slovom: sto eur) 

za každého zamestnanca zúčastňujúceho sa na 

výrobe, a to za každú, aj začatú hodinu, počas ktorej 

sa výroba prerušila. Nárok na náhradu škody tým 

nie je dotknutý. Toto neplatí, ak Predávajúci nie je 

zodpovedný za vadné dodanie. 

Bez ohľadu na uvedené má Kupujúci alebo 

Objednávateľ právo na všetky nápravné prostriedky, 

ktoré mu z príslušných právnych predpisov 

vyplývajú. 

9. Duševné vlastníctvo 

Predávajúci zaručuje, že tovar a/alebo služby pri ich 

dovoze, predaji, uvádzaní na trh a pri používaní 

neporušujú žiadne právo tretej strany (právo 

akéhokoľvek charakteru vrátane práva duševného 

vlastníctva). 

Ak tovar alebo jeho časti domnele porušujú 

akékoľvek právo tretej strany, Predávajúci 

bezodkladne a na vlastné náklady pre Kupujúceho 

alebo Objednávateľa a zákazníkov Kupujúceho alebo 

Objednávateľa zabezpečí (i) aby mohol Kupujúci 

alebo Objednávateľ a/alebo zákazníci Kupujúceho 

alebo Objednávateľa toto právo naďalej vykonávať; 

alebo (ii) tento tovar a/alebo služby, upraví tak, aby 

toto právo neporušovali; (iii) alebo nahradí tento 

tovar a/alebo služby tovarom a/alebo službami s 

rovnocennou funkciou a charakteristikou, ktoré toto 

právo neporušujú. Zároveň Predávajúci zodpovedá 

za akúkoľvek škodu ktorá by vznikla Kupujúcemu 

alebo Objednávateľovi z dôvodu porušenia práva 

tretej strany a takúto škodu Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi uhradí, pričom sa zaväzuje, 

že nahradí tiež škodu, ktorá vznikla tretej osobe 

porušením tohto práva, ak by takáto škoda mohla 

byť Kupujúcemu alebo Objednávateľovi pričítateľná.  

Predávajúci zároveň udelí Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi nevýhradné, neodvolateľné, časovo 

a teritoriálne neobmedzené, prevoditeľné, 

sublicencovateľné a bezplatné právo na používanie 

duševného vlastníctva Predávajúceho, ktoré je 

potrebné alebo spojené s primerane zamýšľaným 

použitím alebo uplatnením daného tovaru/alebo 

služieb, s možnosťou udelenia sublicencie naň. 

10. Poistenie 

Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, Predávajúci je 

povinný uzatvoriť a udržiavať v platnosti poistenie 

produktovej a všeobecnej zodpovednosti s limitom 

aspoň 1 000 000 EUR (slovom: jeden milión eur) 

alebo na ekvivalentnú poistnú sumu v inej mene na 

jeden nárok (poistné plnenie), pričom na žiadosť 

Kupujúceho alebo Objednávateľa poskytne 

Kupujúcemu alebo Objednávateľovi kópiu platnej 

poistnej zmluvy najneskôr do siedmich (7) 

pracovných dní.  

Existencia poistenia nezbavuje Predávajúceho 

žiadnej zodpovednosti voči Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi. 

Ak poistné krytie a/alebo limity určuje miestne 

právo alebo predpis, uplatňujú sa miestne 

požiadavky s ohľadom na uvedené minimálne limity. 

Ak Predávajúci poruší povinnosť uzatvoriť a / alebo 

udržiavať poistenie podľa tohto článku v platnosti 

alebo nesplní povinnosť poskytnúť kópiu platnej 

poistnej zmluvy Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi, predstavuje to dôvod na 

odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k Dohode alebo 

Objednávke, ktorej sa poistenie týka. 

11. Zodpovednosť 

Predávajúci súhlasí s tým, že obháji, ochráni a 

odškodní Kupujúceho alebo Objednávateľa a jeho 

Pridružené spoločnosti pred každým nárokom, 

žalobou, zodpovednosťou, nákladmi, stratou, 

výdavkami alebo škodou (priamou či nepriamou), 

ktorá komukoľvek z nich vznikne a ktorá súvisí s a) 

úmrtím alebo zranením alebo b) poškodením 

majetku (iného než tovar) spôsobeným vadou 

tovaru alebo konaním či nekonaním na strane 

Predávajúceho, a to bez ohľadu na to, či Kupujúci 

alebo Objednávateľ alebo jeho Pridružené 

spoločnosti prispeli k takémuto nedbanlivému 

konaniu či nekonaniu. 

Okrem všetkých ďalších nápravných prostriedkov 

dohodnutých medzi zmluvnými stranami 

Predávajúci súhlasí s tým, že Predávajúci na vlastné 

náklady zabezpečí, aby Kupujúci alebo Objednávateľ 

a jeho Pridružené spoločnosti neniesli akékoľvek 

náklady, poplatky, výdavky, pokuty, náhrady škôd 

(priame či nepriame) súvisiace so všetkými 

povinnosťami a záväzkami, ktoré vznikli z 

akéhokoľvek nároku, straty alebo škody, ktoré 

súvisia a) s nedodržaním akejkoľvek záruky alebo 

povinnosti Predávajúceho podľa Dohody; alebo b) s 

nedbanlivosťou alebo s iným zanedbaním povinností  

Predávajúceho v súvislosti s tovarom a/alebo 
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službou  a/alebo s výrobou tovaru a/alebo dodaním 

tovaru a/alebo služby. 

Predávajúci vyhlasuje, že v celom rozsahu 

zodpovedá za všetky škody, ktoré Kupujúcemu 

alebo Objednávateľovi a/alebo jeho Pridruženým 

spoločnostiam v súvislosti s Dodávkou vznikli aj za 

predpokladu, že boli spôsobené zamestnancami, 

subdodávateľmi a/alebo inými osobami 

spolupracujúcimi s Predávajúcim, ktorých 

v súvislosti s Dodávkou využil, a to bez ohľadu na 

zavinenie, jeho formu a/alebo jeho rozsah.  

Ak príčina škody spadá do rozsahu zodpovednosti 

Predávajúceho, Predávajúci za škodu zodpovedá 

okrem prípadu, ak Predávajúci hodnoverne 

preukáže, že škoda je zavinená Kupujúcim alebo 

Objednávateľom. 

Predávajúci odškodní a ochráni Kupujúceho alebo 

Objednávateľa v súvislosti so súdnymi konaniami z 

dôvodu sporov vzniknutých z porušenia práv 

duševného vlastníctva spojených s tovarom (najmä 

patentové spory a spory z porušenia práva 

k ochrannej známke a/alebo dizajnu). 

Všetky práva a nápravné prostriedky Kupujúceho 

alebo Objednávateľa uvedené v Objednávke alebo 

v iných zmluvných dokumentoch sa môžu uplatniť 

samostatne aj spolu s inými, pričom použitie 

akéhokoľvek práva alebo nápravného prostriedku 

nebráni použitiu iného práva alebo nápravného 

prostriedku podľa aplikovateľných právnych 

predpisov, Dohody a/alebo týchto všeobecných 

nákupných podmienok. 

Predávajúci a/alebo Zhotoviteľ sú povinní v celom 

rozsahu dodržiavať všetky platné a účinné právne 

predpisy a spĺňať všetky parametre vyžadované 

aplikovateľnými a technickými normami (vrátane 

tých, ktoré majú len odporúčací a/alebo nezáväzný 

charakter tak, ako by išlo o záväzný predpis), a to 

vo vzťahu k Dodávke, ako aj všetkým úkonom 

a/alebo prenosom, ktoré s Dodávkou priamo alebo 

nepriamo súvisia, pričom pôjde najmä, nie však 

výhradne o nariadenia o ochrane zamestnancov, o 

zamestnávaní cudzincov, o minimálnej mzde a pod., 

Predávajúci sa zároveň zaväzuje získať všetky 

potrebné oznámenia a povolenia na vlastné základy 

a na vlastnú zodpovednosť. Predávajúci odškodní 

a nahradí všetky vzniknuté náklady Kupujúceho 

alebo Objednávateľa, ktoré vznikli v súvislosti s 

porušeniami spôsobenými Predávajúcim. 

12. Dodržiavanie predpisov, spoločenská 

zodpovednosť 

Predávajúci bude dodržiavať obchodné a etické 

zásady spoločnosti FCC dostupné na stránke 

spoločnosti; https://www.fcc-group.eu/en/fcc-cee-

group/about-us/our-responsibility/high-ethical-

standards.html.  

Predávajúci je zodpovedný za získanie a zachovanie 

všetkých potrebných povolení na vývoz, opätovný 

vývoz a dovoz tovaru. Predávajúci bude informovať 

Kupujúceho alebo Objednávateľa a vystaví všetky 

doklady, ktoré môžu vyžadovať aplikovateľné 

právne predpisy, nariadenia alebo ak ich bude 

odôvodnene vyžadovať Kupujúci alebo 

Objednávateľ, v súvislosti s vývozom, dovozom 

alebo opätovným vývozom tovaru, pričom pôjde 

najmä, nie však výhradne o osvedčenie o pôvode 

výrobku, preferovanom pôvode a vývoznej 

klasifikácii. 

Predávajúci bezodkladne oznámi Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi každé porušenie alebo podozrenie 

na porušenie akéhokoľvek platného právneho 

predpisu, pravidiel a nariadení a/alebo noriem a 

kódexov Kupujúceho alebo Objednávateľa a/alebo 

jeho Pridruženej spoločnosti vzťahujúcich sa na 

príslušné odvetvie (okrem iného vrátane tých, ktoré 

sú uvedené v Dohode), pričom za každé takéto 

porušenie alebo podozrenie na porušenie sa 

považuje za závažné porušenie, ktoré predstavuje 

dôvod na okamžité ukončenie Dohody, pričom sa to 

nedotkne žiadnych ďalších práv a nápravných 

prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na základe 

Dohody alebo podľa zákona. 

Predávajúci zriadi a bude udržiavať systém riadenia 

kvality, ktorý je minimálne rovnocenný 

s požiadavkami technickej normy DIN ISO 9001 s 

cieľom zaistiť kvalitu tovaru a služieb. 

Pri činnostiach vykonávaných na základe 

Objednávky bude Predávajúci používať len zákonné 

a etické obchodné postupy a Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi nepredloží nadmernú ani inak 

chybnú faktúru. Žiadna časť platieb, ktoré dostane 

Predávajúci, sa nepoužije na účel, ktorý by mohol 

predstavovať porušenie platných a účinných 

aplikovateľných právnych predpisov, predovšetkým 

trestných a daňových najmä, avšak nie výhradne 

týkajúcich sa legalizácie výnosov z trestnej činnosti, 

a financovania terorizmu. 

13. Vyššia moc 

V prípade udalosti vyššej moci zmluvné strany 

bezodkladne - do desiatich (10) dní – budú písomne 

informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku a 

očakávanom trvaní takejto udalosti vyššej moci a 

poradia sa, aby našli vhodné riešenie, a vynaložia 

maximálnu snahu o minimalizovanie dôsledkov 

takejto udalosti vyššej moci. Ak udalosť vyššej moci 

trvá dlhšie ako šesť mesiacov a nie je možné 

dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie, má každá 

zmluvná strana právo úplne alebo čiastočne odstúpiť 

od zmluvy. 

Kupujúci alebo Objednávateľ nie je zodpovedný za 

žiadnu škodu akéhokoľvek druhu zapríčinenú vyššou 

mocou, ktorá vznikne v dôsledku neplnenia alebo 

oneskoreného plnenia Objednávky, ak je takéto 

plnenie oneskorené alebo mu bránia okolnosti mimo 

náležitej kontroly Kupujúceho alebo Objednávateľa, 

ktoré nevznikli jeho pričinením. Počas obdobia 

zásahu vyššej moci, na ktoré sa vzťahuje táto časť, 

Kupujúci alebo Objednávateľ nebude platiť 

Predávajúcemu žiadnu odplatu. 

Zmluvné strany sa dohodli, že vyššia moc zahŕňa 

okrem iného sankcie, požiar, záplavy, štrajky, 

https://www.fcc-group.eu/en/fcc-cee-group/about-us/our-responsibility/high-ethical-standards.html
https://www.fcc-group.eu/en/fcc-cee-group/about-us/our-responsibility/high-ethical-standards.html
https://www.fcc-group.eu/en/fcc-cee-group/about-us/our-responsibility/high-ethical-standards.html
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nezákonné výluky, vojnu, nepokoje alebo hrozbu 

vojny, invázie, občiansku vojnu, teroristické činy, 

konfiškáciu a znárodnenie, jadrovú reakciu, jadrové 

žiarenie alebo zamorenie, prírodné a iné katastrofy, 

ako aj a epidémie a pandémie a takisto vládne 

opatrenia prijaté na boj proti takýmto epidémiám a 

pandémiám alebo akúkoľvek inú udalosť podobnej 

alebo nepodobnej povahy, ktorá sa kvalifikuje ako 

nepredvídateľná okolnosť alebo okolnosť nezávislá 

od vôle zmluvných strán. 

Výskyt nepredvídateľných okolností alebo okolností 

nezávislých od vôle zmluvných strán, najmä všetky 

udalosti vyššej moci, oprávňuje Predávajúceho 

predĺžiť termíny a lehoty plnenia v súlade s 

rozsahom a trvaním týchto okolností a ich následkov 

pričom Kupujúci alebo Objednávateľ nemá právo na 

odstúpenie od zmluvy alebo nárok na náhradu 

škody. 

Za udalosti vyššej moci sa výslovne nepovažujú 

súčasná pandémia COVID-19, ako aj vojna na 

Ukrajine, a takisto vládne nariadenia, rozhodnutia 

alebo iné opatrenia vydané v dôsledku týchto 

udalostí. 

14. Zachovanie dôvernosti a ochrana 

osobných údajov 

Predávajúci zachová v prísnej dôvernosti a bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho 

alebo Objednávateľa nezverejní a ani žiadnej tretej 

strane nesprístupní žiadne dôverné informácie a 

prístup k dôverným informáciám umožní len takým 

zamestnancom, ktorí ho potrebujú na účely plnenia 

predmetu Dohody. Predávajúci bude používať 

dôverné informácie výhradne na účel plnenia 

Dohody.  

Predávajúci berie na vedomie, že získa majetkové a 

dôverné informácie od Kupujúceho alebo 

Objednávateľa alebo ich vytvorí pre Kupujúceho 

alebo Objednávateľa podľa Objednávky, bez ohľadu 

na to, či sú takéto informácie označené alebo 

identifikované ako dôverné. 

Povinnosti Predávajúceho podľa tejto časti platia po 

dobu desiatich (10) rokov od dátumu zverejnenia 

informácií, na ktoré sa táto časť vzťahuje, ak 

Kupujúci alebo Objednávateľ písomne nestanoví 

dlhšie obdobie. 

Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje 

zverejnené v rozsahu objednávok Kupujúceho alebo 

Objednávateľa výhradne v súlade so všeobecnými 

nariadeniami na ochranu osobných údajov (GDPR) a 

všetkými ďalšími aplikovateľnými právnymi 

predpismi. Predávajúci je v prípade potreby povinný 

uzatvoriť s Kupujúcim alebo Objednávateľom 

zmluvu o spracovaní údajov podľa článku 28 

nariadenia GDPR. 

15. Zrušenie Objednávky  

Kupujúci alebo Objednávateľ je oprávnený zrušiť 

Objednávku (odstúpiť od Dohody alebo jej časti), 

pričom mu nevzniká žiadna zodpovednosť voči 

Predávajúcemu, ak nastane ktorákoľvek z 

nasledujúcich udalostí alebo porovnateľná udalosť: 

a) Predávajúci sa stane platobne neschopný alebo 

ak b) vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok 

Predávajúceho alebo oprávnená hrozba 

reštrukturalizácie Predávajúceho a Predávajúci na 

žiadosť Kupujúceho alebo Objednávateľa v lehote 

najmenej siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby 

konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne 

nevyvráti. Predávajúci nahradí Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi všetky náklady a škody, ktoré 

Kupujúcemu alebo Objednávateľovi vzniknú v 

súvislosti s uvedenými udalosťami, okrem iného 

vrátane odmeny a poplatkov za právne služby.  

Kupujúci alebo Objednávateľ je oprávnený zrušiť 

Objednávku (odstúpiť od Dohody alebo jej časti), 

pričom mu nevzniká zodpovednosť voči 

Predávajúcemu, ak Predávajúci: a) nesplní 

zmluvnými stranami dohodnuté  podmienky 

Objednávky, poruší ich alebo bude hroziť ich 

porušením, b) nedoručí tovar alebo nevykoná služby 

v súvislosti s Objednávkou alebo pohrozí takýmto 

konaním, c) nespĺňa dohodnuté míľniky a/alebo 

termíny alebo nesplní primerané požiadavky na 

kvalitu (alebo si to Kupujúci alebo Objednávateľ 

odôvodnene myslí), čím ohrozí včasné a riadne 

plnenie služieb alebo dodanie tovaru, a toto 

nesplnenie alebo porušenie nenapraví bezodkladne, 

najneskôr do štrnástich (14) dní po prijatí 

písomného oznámenia od Kupujúceho alebo 

Objednávateľa, kde bude označené dané nesplnenie 

alebo porušenie, alebo d) uskutoční alebo navrhne 

uskutočnenie obchodnej transakcie, ktorá zahŕňa 

predaj významnej časti svojho majetku využívaného 

na výrobu tovaru alebo poskytovanie služieb pre 

Kupujúceho alebo Objednávateľa, alebo fúzie, 

predaja alebo výmeny akcií alebo iného 

majetkového podielu, ktorý by viedol k zmene 

riadenia alebo kontroly nad Predávajúcim. 

Okrem iných práv Kupujúceho alebo Objednávateľa 

zrušiť Objednávku (odstúpiť od zmluvy) podľa vyššie 

uvedených pravidiel, môže Kupujúci alebo 

Objednávateľ podľa svojho uváženia bezodkladne 

ukončiť celú Objednávku (odstúpiť od Objednávky, 

Dohody alebo jej časti), a to kedykoľvek a z 

akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, 

pričom o tom bude písomne informovať 

Predávajúceho najmenej dva (2) týždne vopred. Po 

ukončení Objednávky Kupujúcim alebo 

Objednávateľom je Kupujúci alebo Objednávateľ 

povinný zaplatiť nasledovné: a) cenu za všetky 

dokončené Dodávky v množstvách objednaných 

Kupujúcim alebo Objednávateľom, ktoré 

zodpovedajú Objednávke, b) odôvodnené skutočné 

a preukázané náklady Predávajúceho na 

prebiehajúce práce, diely a materiály, c) 

odôvodnené, skutočné a preukázané náklady 

Predávajúceho na vysporiadanie nárokov týkajúcich 

sa jeho povinností voči subdodávateľom, pokiaľ boli 

priamo spôsobené ukončením Objednávky, Dohody 

alebo jej časti.   

Pred platbou alebo po platbe môže Kupujúci alebo 

Objednávateľ skontrolovať, urobiť revíziu a audit 

záznamov Predávajúceho, aby overil sumy 
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požadované Predávajúcim pri ukončení. Kupujúci 

alebo Objednávateľ nebude povinný vykonať platbu 

Predávajúcemu podľa tejto časti, ak Kupujúci alebo 

Objednávateľ ukončí Objednávku alebo jej časť z 

dôvodu neplnenia alebo porušenia zo strany 

Predávajúceho, pričom už uhradené plnenia je 

Predávajúci povinný Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi vrátiť. 

16. Ustanovenia týkajúce sa 

subdodávateľských prác 

Cena a odmena 

Ak bola dohodnutá fixná cena, pokrýva všetky 

dodané tovary, služby, výdavky a náklady 

Zhotoviteľa, ak nebolo výslovne dohodnuté inak. 

Ak bola dohodnutá odmena na základe 

vynaloženého času a materiálu, odmena vychádza z 

hodinových sadzieb. Čas strávený plnením 

Objednávky, ktorý je fakturovaný na základe 

hodinových sadzieb, sa musí zaznamenať a 

fakturovať s presnosťou aspoň na jednu hodinu a s 

poskytnutím komplexnej správy o vykonaných 

činnostiach.  

Čas strávený cestovaním sa odmeňuje ako pracovný 

čas len vtedy, ak bol použitý na poskytnutie prác a 

služieb a bol výslovne dohodnutý vopred. 

Zhotoviteľ nemá právo na žiadnu ďalšiu odmenu za 

prácu vykonanú mimo pracovného času, v sobotu, v 

nedeľu alebo v deň pracovného pokoja, ak takýto 

výkon práce mimo pracovného času, v sobotu, v 

nedeľu alebo v deň pracovného pokoja a z toho 

vplývajúca dodatočná odmena neboli výslovne 

dohodnuté vopred.  

Ak nebolo dohodnuté inak, náklady na cestovanie a 

ubytovanie znáša Kupujúci alebo Objednávateľ len 

vtedy, ak zamestnanci Zhotoviteľa uskutočnia 

pracovné cesty na účel vykonania dohodnutých prác 

a služieb a ak Kupujúci alebo Objednávateľ vopred 

písomne súhlasil s tým, že bude znášať súvisiace 

cestovné náklady. Ak nebolo dohodnuté inak, 

náklady na cestovanie a ubytovanie budú preplatené 

až po predložení príslušných príjmových dokladov. 

Iné náklady a výdavky Zhotoviteľa budú preplatené 

len vtedy, ak to bolo vopred dohodnuté a ak spĺňajú 

dohodnuté požiadavky týkajúce sa ich nákladovej 

efektivity. Takéto náklady a výdavky budú 

preplatené a fakturované bez akýchkoľvek 

príplatkov pre Zhotoviteľa (t. j. preplatené budú iba 

skutočne vynaložené a preukázané náklady 

a výdavky, bez akejkoľvek dodatočnej marže 

Zhotoviteľa). Na účely fakturácie sa s príslušnou 

faktúrou predložia kópie všetkých príjmových 

dokladov na fakturované náklady. Kupujúci alebo 

Objednávateľ môže kedykoľvek trvať na predložení 

originálov príjmových dokladov. V prípade 

nepredloženia príjmových dokladov podľa 

požiadaviek Kupujúceho alebo Objednávateľa nie je 

Kupujúci alebo Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi 

dotknuté náklady a výdavky uznať a preplatiť. 

 

Zmena rozsahu 

Všetky zmeny týkajúce sa zmluvne (Dohodou) 

dohodnutého rozsahu prác alebo služieb („žiadosť 

o zmenu“) sa môžu vykonať len v súlade s týmto 

procesom: 

a) Oznámenie o zmene musí mať písomnú 

formu. 

b) Keby mala navrhnutá zmena spôsobiť 

zmenu dohodnutého harmonogramu alebo 

výšky odmeny, takéto zmeny sa počítajú 

na základe pôvodného výpočtu.                        

c) Ak Kupujúci alebo Objednávateľ písomne 

schváli ponuku, žiadosť o zmenu bude 

tvoriť neoddeliteľnú súčasť Dohody a 

Dohoda sa dohodnutou žiadosťou o zmenu 

mení a/alebo dopĺňa. 

Tretie strany 

Ak to nebolo dohodnuté inak, Zhotoviteľ je 

oprávnený vymenovať tretiu stranu na vykonanie 

prác alebo služieb pre Kupujúceho alebo 

Objednávateľa len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom Kupujúceho alebo Objednávateľa. 

Ak Zhotoviteľ používa tretie strany 

(subdodávateľov) na výkon prác a služieb pre 

Kupujúceho alebo Objednávateľa, je zodpovedný za 

práce a služby tretích strán rovnako, ako keby ich 

uskutočnil sám. Zhotoviteľ je takisto zodpovedný za 

každé neplnenie tretej strany rovnako ako za 

neplnenia spôsobené priamo ním. Zhotoviteľ 

zabezpečí a zodpovedá za to, že akékoľvek tretie 

strany, ktoré sa na dodaní Dodávky podieľajú, budú 

spĺňať všetky kritériá, podmienky a požiadavky, 

ktoré je povinný podľa dohody spĺňať Zhotoviteľ, 

najmä sú povinné dodržiavať všetky účinné právne 

predpisy, dodržiavať obchodné a etické zásady 

spoločnosti FCC (obdobne ako je uvedené v článku 

12) ako aj byť držiteľmi všetkých nevyhnutných 

oprávnení a licencií, ktoré z príslušných právnych 

a technických predpisov (vrátane technických 

noriem, ktoré majú len nezáväzný a/alebo 

odporúčací charakter, ako by išlo o záväzný predpis) 

vyplývajú. Za plnenie povinností týchto tretích strán 

v plnom rozsahu voči Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi zodpovedá Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať doplatok, 

manipulačný poplatok  alebo podobné poplatky za 

práce a služby tretích strán, pričom pre vylúčenie 

pochybností platí, že tieto náklady sú v celom 

rozsahu zahrnuté v dohodnutej cene. 

Zhotoviteľ zaručuje, že všetci zamestnanci zapojení 

do výkonu prác a poskytovania služieb budú mať 

vhodné schopnosti a skúsenosti na výkon im 

zverených úloh. Takíto zamestnanci Zhotoviteľa sú 

povinní spĺňať požiadavky a dodržiavať podmienky, 

ktoré sú podľa právnych a technických predpisov 

(vrátane technických noriem, ktoré majú len 

nezáväzný a / alebo odporúčací charakter, ako by 

išlo o záväzný predpis) alebo Dohody povinní spĺňať 

zamestnanci Predávajúceho. 
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Odovzdanie 

Pokiaľ zákon alebo Dohoda stanovujú preberaciu 

kontrolu prác a služieb, Zhotoviteľ sprístupní práce 

a služby Kupujúcemu alebo Objednávateľovi pred 

samotným odovzdaním na preberaciu kontrolu 

v dohodnutý termín alebo v dostatočnom predstihu 

(najmenej 5 dní) pred dohodnutým termínom 

prebratia. Kupujúci alebo Objednávateľ potvrdí 

prevzatie písomne, ak príslušné práce a služby 

spĺňajú dohodnuté požiadavky, pričom v opačnom 

prípade je oprávnený práce a/alebo služby 

odmietnuť. 

Zdravie a bezpečnosť 

Zhotoviteľ zabezpečí, že určení zamestnanci budú 

pri práci v priestoroch Kupujúceho alebo 

Objednávateľa spĺňať všetky smernice a vnútorné 

predpisy spojené s výkonom prác a poskytovaním 

služieb Kupujúceho alebo Objednávateľa ako aj 

iných strán, ak tieto predpisy možno v danom 

prípade uplatniť. Tieto smernice sa týkajú najmä 

zdravia a bezpečnosti, protipožiarnej ochrany, 

dodržiavania čistoty, poriadku a ochrany životného 

prostredia. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť 

dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek, ktoré 

sa na vymenované oblasti vzťahujú.  

Zrušenie Objednávky 

Kupujúci alebo Objednávateľ môže kedykoľvek 

úplne alebo čiastočne zrušiť Objednávku (odstúpiť 

od Dohody alebo jej časti týkajúcej sa Objednávky) 

bez udania dôvodu. V prípade takéhoto ukončenia 

Kupujúci alebo Objednávateľ zaplatí za práce a 

služby preukázateľne vykonané do skutočného dňa 

ukončenia, v sume prislúchajúcej príslušnej časti 

dohodnutej celkovej ceny, a uhradí ďalšie náklady 

preukázateľné vzniknuté a vyplývajúce priamo z 

Objednávky. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie 

plnenie alebo odškodnenie z dôvodu takéhoto 

ukončenia. 

Práce a služby vykonané do termínu ukončenia sa 

fakturujú v zmluvne dohodnutých cenách a len ak 

ich Kupujúci alebo Objednávateľ môže použiť tak, 

ako zamýšľal.  

17. Spoločné a záverečné ustanovenia 

Predávajúci nie je oprávnený postúpiť alebo iným 

spôsobom delegovať svoje práva a povinnosti podľa 

Objednávky alebo Dohody na tretiu osobu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho 

alebo Objednávateľa.  

V prípade, ak Kupujúci alebo Objednávateľ 

postúpenie alebo prevod práv schváli, Predávajúci 

naďalej zodpovedá a neobmedzene ručí za Dodávky, 

okrem prípadu, ak sa Kupujúci ale Objednávateľ 

s Predávajúcim výslovne písomne nedohodli inak. 

Zmluvné strany sa dohodli, pričom Predávajúci 

týmto osobitne vyhlasuje, že úkony a konanie jeho 

zamestnancov, subdodávateľov  a/alebo iných osôb 

spolupracujúcich s Predávajúcim, ktorých 

v súvislosti s Dodávkou využil, zaväzujú 

Predávajúceho v celom rozsahu a zakladajú 

príslušné právne a zodpovednostné vzťahy tak, ako 

by Predávajúci konal sám, a to bez ohľadu na 

existenciu, obsah a/alebo odchýlenie sa od pokynov 

Predávajúceho adresovaných týmto osobám. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci alebo 

Objednávateľ má právo započítať akúkoľvek svoju 

peňažnú pohľadávku, ktorá mu vznikla voči 

Predávajúcemu zo záväzkového vzťahu založeného 

touto Objednávkou alebo Dohodou alebo na základe 

akéhokoľvek iného právneho vzťahu medzi 

Predávajúcim a Kupujúcim alebo Objednávateľom, 

za predpokladu, že sa pohľadávka stala  už splatnou 

(vrátane premlčanej pohľadávky, pohľadávky, 

ktorej sa nemožno domáhať na súde, a pohľadávky, 

ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, 

resp. ktorú nemožno vymáhať), s akoukoľvek 

peňažnou pohľadávkou Predávajúceho voči 

Kupujúcemu alebo Objednávateľovi. Predávajúci je 

oprávnený započítať akékoľvek svoje peňažné 

pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Kupujúcemu alebo 

Objednávateľovi, len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom Kupujúceho alebo Objednávateľa. 

Kupujúci alebo Objednávateľ a Predávajúci sú a 

zostávajú nezávislými zmluvnými stranami 

a Dohoda nepredstavuje ani netvorí žiadnu formu 

združenia, konzorcia, spoločného zastúpenia, 

obchodného zastúpenia, spoločného podniku atď. 

Objednávka neudeľuje žiadnej zmluvnej strane 

právo prevziať alebo založiť záväzok v mene druhej 

zmluvnej strany. 

Všetky ustanovenia Dohody vrátane týchto 

všeobecných nákupných podmienok sú vzájomne 

oddeliteľné a ak sa ktorékoľvek ustanovenie alebo 

jeho časť považuje za neplatné alebo inak 

nevymáhateľné, potom sa toto ustanovenie vykladá 

tak, aby vyjadrovalo čo najbližší zákonný výklad 

pôvodného úmyslu zmluvných strán, pričom ostatné 

ustanovenia zostávajú platné a vykonateľné. 

Ak jedna zmluvná strana nebude od druhej zmluvnej 

strany požadovať splnenie akejkoľvek povinnosti 

vyplývajúcej z Objednávky, Dohody alebo týchto 

všeobecných nákupných podmienok, neovplyvní to 

právo druhej strany požadovať jej splnenie neskôr. 

Rovnako neuplatnenie určitého práva vyplývajúceho 

z Objednávky, Dohody alebo týchto všeobecných 

nákupných podmienok nemožno vykladať ako 

vzdanie sa tohto práva; takéto právo môže byť 

naďalej uplatňované, a to aj kedykoľvek 

v budúcnosti (rešpektujúc zákonné pravidlá 

premlčania). 

Ak ustanovenia týchto všeobecných nákupných 

podmienok neupravujú určité záležitosti, uplatňujú 

sa príslušné zákonné ustanovenia.  

18. Rozhodné právo a riešenie sporov 

Ak nie je výslovne dohodnuté inak, Dohoda 

a vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné 

nákupné podmienky, sa riadia právom štátu, 

v ktorom má sídlo Kupujúci alebo Objednávateľ s 

vylúčením akýchkoľvek kolíznych noriem, ktoré sú 

v aplikovateľnej právnej úprave obsiahnuté, pričom 
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rovnako sa vylučuje Dohovor OSN o zmluvách o 

medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). 

Miestom riešenia všetkých sporov vyplývajúcich zo 

zmluvného vzťahu na základe týchto všeobecných 

nákupných podmienok alebo súvisiacich s takýmto 

vzťahom je sídlo Kupujúceho alebo Objednávateľa. 

Kupujúci alebo Objednávateľ má právo podať žalobu 

alebo uplatňovať svoje nároky voči Predávajúcemu 

na súd príslušný podľa miesta podnikania alebo 

pobočky Predávajúceho alebo na súd príslušný podľa 

miesta plnenia podľa rozhodnutia Kupujúceho alebo 

Objednávateľa. 


