
 

 

Všeobecné obchodné podmienky 

 

 

 § 1 Všeobecné ustanovenia  

(1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o, so sídlom Králův Dvůr, 

Továrenská 388, PSČ 26701, IČO: 26692791 (ďalej len 

"predávajúci") platia pre všetky dodávky tovaru 

predávajúceho všetkým fyzickým a právnickým osobám 

(ďalej len "kupujúci").  

(2) Ak vstúpi kupujúci po zoznámení sa s týmito 

Všeobecnými obchodnými podmienkami do obchodného 

vzťahu s predávajúcim, platí to za bezvýhradnú 

akceptáciu týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

To isté platí ak kupujúci akceptuje obchodnú ponuku 

predávajúceho.  

 

§ 2 Kúpne zmluvy, termín dodania, kúpna cena, modely 

a plány a výrobné tolerancie  

(1) Objednávky kupujúceho musia byť podané písomne. 

Ústne (i telefonické) objednávky kupujúceho platia len 

vtedy, ak budú kupujúcim bezodkladne písomne 

potvrdené . ( 2 ) Kúpna zmluva vznikne písomným 

prijatím objednávky kupujúceho zo strany 

predávajúceho alebo tak, že predávajúci objednávku 

kupujúceho zrealizuje a tovar mu dodá. Kúpna zmluva 

vznikne aj prijatím a odsúhlasením obchodnej ponuky 

predávajúceho.  

( 3 ) Ak sa nedohodnú strany inak, termín dodania tovaru 

určuje predávajúci, ktorý oznámi termín dodania 

kupujúcemu v písomnom prijatí objednávky alebo v 

obchodnej ponuke. Predávajúci si vyhradzuje právo 

tento termín dodania zmeniť, najmä v dôsledku 

nedostatku výrobnej kapacity či iných nepredvídateľných 

udalostí na strane predávajúceho. Takto nový určený 

termín dodania sa zaväzuje predávajúci kupujúcemu 

bezodkladne oznámiť po zistení zhora uvedenej prekážky 

brániacej splneniu pôvodne oznámeného termínu 

dodania tovaru.  

( 4 ) Predávajúci je zbavený zodpovednosti za 

nedodržanie dodacích lehôt najmä v týchto  

 

 

prípadoch : - ak kupujúci nedodrží akékoľvek platobné 

podmienky až do doby, než tieto  

budú splnené, - ak kupujúci neposkytol predávajúcemu 

informácie, ktoré bol povinný poskytnúť v požadovanej 

lehote, - v prípade zásahu vyššej moci, ktorou sa rozumie 

najmä štrajk, epidémia, vojna, požiar, záplava alebo iná 

živelná pohroma, nehoda, zabavenie tovaru, 

zmätkovitosť pri výrobe, prerušenie alebo oneskorenie 

dopravy, nedostatok surovín či akákoľvek iná príčiny 

spôsobujúca, že v továrňach, v ktorých prebieha výroba 

tovaru, je čiastočne alebo celkove zastavená výroba.  

(5) Zmeniť (zrušiť) už potvrdenú objednávku je kupujúci 

oprávnený len so súhlasom predávajúceho. Predávajúci 

si vyhradzuje právo pri zrušení /zmene/ objednávky 

preúčtovať kupujúcemu prípadné vzniknuté dodatočné 

náklady.  

( 6 ) Kúpna cena za tovar kalkulovaná na základe jeho 

množstva sa určí podľa cenníka platného ku dňu 

skutočného dodania tovaru alebo vyplynie z aplikácie 

revízneho vzorca špeciálne dohodnutého medzi 

kupujúcim a predávajúcim. Kúpnou cenou sa rozumie 

cena bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. V cenách je 

zahrnuté aj štandardné balenie tovaru.  

( 7 ) Predložené vzorky a informácie slúžia len k 

približnému popisu akosti a prevedenia tovaru.  

( 8 ) Modely, plány, projekty, kalkulácie, dokumenty a 

nástroje vyhotovené predávajúcim alebo ním upravené a 

schválené ostávajú vo vlastníctve predávajúceho. Bez 

písomného predbežného súhlasu predávajúceho nemôžu 

byť ďalej poskytnuté tretím osobám, rozmnožované 

alebo využívané.  

( 9 ) Rozmerové a hmotnostné tolerancie tovaru sú také, 

ktoré sú bežne prípustné pre špecifikovaný výrobný typ a 

to s ohľadom na príslušnú normu, vzťahujúcu sa k 

danému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť 

informácie uvedené vo svojich katalógoch a reklamných 

tlačovinách, ak si to vyžiada výroba.  

 

§ 3 Platobné podmienky  

( 1 ) Ak nie je na faktúre uvedený iný deň splatnosti, sú 

pohľadávky predávajúceho (najmä kúpna cena) splatné 

do 15 dní od doručenia daňového dokladu (faktúry) a to 

bankovým prevodom na účet predávajúceho. Daňový 

doklad predávajúci vystavuje spravidla v deň dodania 

tovaru.  

( 2 ) Ak je kupujúci s plnením ktorejkoľvek pohľadávky 

predávajúceho v rámci obchodného vzťahu s 

predávajúcim v omeškaní, je povinný platiť 

predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05 % z 

dlžnej čiastky za každý deň omeškania. To platí aj v 

prípade inkasného spôsobu platby, kedy kupujúci nemá 

na inkasnom účte dostatočné množstvo finančných 

prostriedkov a predávajúci nemôže vykonať inkaso.  

( 3 ) V prípade platobných problémov kupujúceho, ktoré 

vedú k ohrozeniu včasného alebo riadneho splatenia 

pohľadávok predávajúceho, najmä v prípade omeškania 

s akoukoľvek platbou, je predávajúci oprávnený zastaviť 

všetky ďalšie dodávky tovaru, prípadne požadovať, aby 

kúpna cena za tieto ďalšie dodávky tovaru bola uhradená 

v hotovosti pri dodaní tovaru alebo aby bolo poskytnuté 

predávajúcemu zo strany kupujúceho primerané 

zabezpečenie. Predávajúci je v prípade uvedenom v prvej 

vete tohto odseku tiež oprávnený vyhlásiť všetky 

doposiaľ nesplatné pohľadávky voči kupujúcemu za 

splatné a tieto sa stávajú okamžité splatnými. Túto 

skutočnosť oznámi predávajúci kupujúcemu 

bezodkladne písomným oznámením.  

( 4 ) Kupujúci je oprávnený vykonať započítanie so 

svojimi pohľadávkami alebo s ohľadom na tieto 

pohľadávky svoje plnenie odoprieť len vtedy, ak sú jeho 

pohľadávky nesporné alebo právoplatne zistené a to až 

po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení zo strany 

predávajúceho.  



 

 

 

§ 4 Balenie, miesto plnenia, prechod nebezpečenstva 

škody na veci a doprava  

( 1 ) Predávajúci je povinný dodávaný tovar zabaliť 

spôsobom obvyklým v obchodnom styku. V prípade 

pochybností o obvyklom balení platí za dohodnuté, že 

spôsob balenia stanovuje predávajúci.  

( 2 ) Ak nebolo výslovne dohodnuté inak, je miestom 

plnenia sklad predávajúceho. Ak sa nedohodnú strany 

inak, splní predávajúci záväzok odovzdaním tovaru 

kupujúcemu vo svojom sklade alebo odovzdaním 

prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia podľa 

zmluvného dojednania. Nebezpečenstvo škody na veci 

prechádza na kupujúceho v okamihu, keď je tovar 

odovzdaný kupujúcemu alebo prvému zmluvnému 

dopravcovi. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na 

kupujúceho v okamihu zaplatenia celej kúpnej ceny za 

dodaný tovar /výhrada vlastníctva/.  

( 3 ) Ak nie je v zmluve alebo v týchto Všeobecných 

obchodných podmienkach stanovené inak, riadia sa 

podmienky prepravy tovaru platnými ustanoveniami 

INCOTERMS 2012 .  

( 4) Z dôvodov prispôsobenia nákladných vozidiel môže 

po dohode s kupujúcim zabezpečiť predávajúci dopravu 

pre kupujúceho do miesta určenia. Predávajúci zaisťuje 

dopravu len na mieste prístupnom pre príslušné 

nákladné vozidlá. Vykládku tovaru sa zaväzuje v týchto 

prípadoch zabezpečiť kupujúci na určenom mieste a to 

na svoje náklady. Kupujúci sa zaväzuje takisto niesť 

všetky náklady súvisiace s omeškaním pri vykládke.  

( 5 ) Ak si kupujúci zabezpečí dopravu sám, je povinný sa 

dostaviť do dohodnutého miesta nakládky (vrátane 

preloženia tovaru) a to v dohodnutom termíne, podľa 

dispozícií predávajúceho. Nedodržanie tejto lehoty zo 

strany kupujúceho má za následok nemožnosť 

zabezpečenia nakládky tovaru.  

( 6 ) Plnenie je povolené aj formu dielčích dodávok. 

V prípade, že zo strany kupujúceho nepríde k prevzatiu 

tovaru do dvoch týždňov od zaslania informácie 

/emailom/ o naskladnení tovaru u predávajúceho, 

respektíve do dvoch týždňov od vopred dohodnutého 

termínu odberu, je dodanie tovaru splnené uskladnením 

tovaru u predávajúceho.  Predávajúci je v takom prípade 

oprávnený fakturovať kupujúcemu poplatok za jeho 

uskladnenie vo výške 0,2% z ceny neodobraného a 

uskladneného tovaru denne. Neprevzatie tovaru 

v uvedenej lehote dvoch týždňov bude mať za následok, 

že tovar sa bude považovať za dodaný kupujúcemu 

nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty dvoch týždňov a 

predávajúci bude oprávnený vystaviť faktúru za jeho 

dodanie /kúpnu cenu/ kupujúcemu. 

 

§ 5 Uplatňovanie práv z vadného plnenia  

( 1 ) Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezodkladne po 

prechode nebezpečenstva škody na veci. Odchýlky v 

dodávke tovaru od kúpnej zmluvy, ktoré sú zistiteľné zo 

sprievodnej dokumentácie a označenia tovaru a zjavné 

vady je kupujúci povinný zaznamenať spolu s vodičom, 

ktorý dodávku doručil, do prepravných dokladov 

sprevádzajúcich dodávku tovaru pri odovzdaní tovaru a 

zistené nezhody písomne najneskôr do 3 pracovných dní 

od prehliadky tovaru alebo po tom, čo mala byť 

prehliadka vykonaná (pozri vetu prvú) oznámiť 

predávajúcemu. Skryté vady je kupujúci povinný oznámiť 

bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od okamihu, kedy 

mohla byť skrytá vada zistená, najneskôr však do 6 

mesiacov od prevzatia dodávky. Uplatňovanie nároku z 

vadného plnenia je vylúčené aj počas vyššie uvedených 

lehôt, ak bol tovar už spracovaný alebo zabudovaný. 

Výskyt vád musí byť oznámený písomne s uvedením 

druhu a rozsahu vád.  

( 2 ) V prípade uplatnenia oprávnených nárokov z 

vadného plnenia dodá predávajúci náhradný tovar alebo 

vykoná opravu vád. V prípade nemožnosti alebo 

zmarenie dodávky náhradného tovaru alebo opravy vád, 

má kupujúci právo požadovať zníženie kúpnej ceny alebo 

od príslušnej zmluvy o dodávke tovaru odstúpiť.  

( 3 ) Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si nároky z vád 

tovaru, ktoré vznikli nevhodným zaobchádzaním alebo 

skladovaním tovaru po okamihu prechodu 

nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.  

( 4 ) Uplatnenie reklamácie na tovar neoprávňuje 

kupujúceho na oneskorenie platby za vyfakturovanú 

dodávku a pozdržanie platby bude považované za 

neplnenia záväzkov zo strany kupujúceho. 

 

 § 6 Zodpovednosť predávajúceho  

(1) Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu 

vznikla v dôsledku alebo v súvislosti s dodávkami tovaru 

podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok do 

výšky ceny dodaného tovaru, avšak iba vtedy, ak nie je 

daná žiadna z okolností vylučujúcich zodpovednosť na 

strane predávajúceho. Okolnosť vylučujúcu 

zodpovednosť predávajúceho je daná vždy, ak škoda 

vznikla v dôsledku vyššej moci, za ktorú predávajúci 

nezodpovedá.  

 

§ 7 Zodpovednosť kupujúceho  

(1) Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar má všetky 

náležitosti, ktoré vyžaduje právny poriadok SR pre predaj 

daného tovaru na území Slovenskej republiky. Ak 

kupujúci vyvezie tovar mimo územia Slovenskej 

republiky, vykonáva kupujúci vývoz (export) takéhoto 

tovaru na vlastné riziko a zodpovednosť. Kupujúci je 

povinný najmä preveriť si na vlastné náklady všetky 

predpisy a požiadavky platné pre umiestňovanie 

takéhoto tovaru na danom cieľovom trhu. Predávajúci 

tak nezodpovedá za umiestnenie tovaru kupujúcim na 

trhu mimo územia Slovenskej republiky.  

 

§ 8 Rozhodné právo, súdna príslušnosť  

( 1 ) Všetky dodávky tovaru podľa týchto Všeobecných 

obchodných podmienok sa riadia právom Slovenskej 

republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy 

pri dodávkach tovaru podľa týchto Všeobecných 

obchodných podmienok sa budú riadiť ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ a 

ostatných platných právnych predpisov.  



 

 

(2) Zmluvné strany súhlasia, že všetky spory, ktoré medzi 

nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe 

zmlúv, objednávok a dodávok tovaru, vrátane sporov o 

platnosť, výklad a zánik rozhodcovskej doložky, budú 

riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, 

Dunajská 8, 811 08 Bratislava, ďalej len „rozhodcovský 

súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov 

rozhodcovského súdu. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje 

rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu 

bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne 

dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 

zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.  

( 3 ) Kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva a 

povinností zo zmlúv inou formou, než písomnou a to iba 

s predchádzajúcim súhlasom predávajúceho. To zahŕňa 

aj postúpenie pohľadávok kupujúceho voči 

predávajúcemu. Kupujúci sa zároveň zaväzuje, že k 

týmto právam nezriadi záložné právo ani iné práva v 

prospech tretích osôb. Porušenie tejto zmluvnej 

povinnosti zakladá neplatnosť takého právneho konania.  

( 4 ) Zmluvné strany sú povinné dodržiavať obchodné 

tajomstvo, za ktoré sa považujú všetky obchodné 

informácie získané zmluvnými stranami v súvislosti so 

vzájomným obchodným stykom, pokiaľ nebudú verejne 

dostupné z iných zdrojov. 

 

 Platnosť od 1.1.2017 


