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1. Uzatvorenie zmluvy 

 

Zmluvy o dodávkach, objednávky, príjmy, odvolávky dodávok, dodacie avíza, dobropisy 

a faktúry, ako aj ich zmeny a doplnenia sú záväzné iba vtedy, ak sú od objednávateľa  udelené 

písomne,  prostredníctvom faxu alebo v elektronickej forme alebo a  cez diaľkový prenos dát 

a sú potvrdené zo strany dodávateľa. Na všetkých písomnostiach treba uvádzať číslo 

dodávateľa a číslo objednávky ako aj identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. 

 

Obchodnú dokumentáciu ohľadne dodávok tovaru je potrebné viesť s úsekom „nákup“. 

Akékoľvek dohovory s inými úsekmi alebo oddeleniami, ktorými by sa menili zmluvne dohodnuté 

body, musia mať výslovný písomný súhlas úseku „nákupu“ vo forme dodatku k zmluve. 

Ak dodávateľ objednávku neprijme v priebehu dvoch týždňov od príchodu, tak je objednávateľ 

oprávnený na jej zrušenie a nie je ňou viazaný.  Dodávateľ je povinný odvolávky dodávok 

potvrdiť resp. zmeniť v lehote do 2 pracovných dní od zaslania formou faxu, elektronicky cez 

diaľkový prenos dát zo strany objednávateľa a v prípade zaslania poštou od jej doručenia. 

V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany dodávateľa má objednávateľ právo vyúčtovať 

zmluvnú pokutu rovnajúcu sa hodnote objednaného tovaru uvedeného v odvolávke. 

 

2. Ceny 

 

Platné ceny sú stanovené v dohodách, urobených medzi objednávateľom a dodávateľom. 

 

3. Objednávka, dodávka 

 

Odvolávky dodávok platia iba v spojení s rámcovou zmluvou. Termíny dodania uvedené v týchto 

odvolávkach dodávok sú súčasne termínmi dodania resp. termínmi vstupu v prijímacom závode. 

Právo na odstúpenie resp. predisponovanie odvolávok  si výslovne vyhradzuje objednávateľ 

v rámci zmien zákazky zo strany zákazníka. Dodávky na dohodnutý objem resp. predčasné 

dodávky nie sú prípustné. Povolenie produkcie dodávateľa udeľuje objednávateľ pre 4 týždne, 

povolenie k disponovaniu materiálu a kapacitné plánovanie udeľuje objednávateľ pre ďalšie 4 

týždne. 

Odvolávky dodávok sa predlžujú automaticky vždy o mesiac, pokiaľ s predložením novej 

odvolávky dodávok nestratia svoju platnosť. Odvolávky presahujúce rámec hore uvedených 

časových rozpätí treba považovať iba za nezáväzné výhľady. 

 

Čiastkové dodávky sú prístupné iba vtedy, ak objednávateľ výslovne písomne tieto odsúhlasí 

alebo sú objednávateľovi zrealizovateľné voči obchodným partnerom, pričom kúpna cena je 

splatná až po termíne pôvodne dohodnutého dodania a spôsobom jej vyúčtovania ako pri 

riadnej dodávke v termíne. 
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Dodávateľ znáša akékoľvek riziko až do prevzatia tovaru prostredníctvom objednávateľa alebo 

určitého povereného subjektu od objednávateľa, na mieste, ktoré je zmluvne dohodnuté pre 

dodanie tovaru. 

 

4. Termíny a lehoty dodávok 

 

V prípade, že dodávateľ má ťažkosti ohľadne výroby, zabezpečenia vstupného materiálu, 

dodržania termínov alebo akýchkoľvek okolností súvisiacich so  splnením dodávky alebo kvality 

dodávky, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť disponentovi odoberacieho závodu 

a úsek „nákup“ u objednávateľa. Povinnosť na zachovanie dohodnutých termínov dodávky 

zostáva nedotknutá. 

 

5. Oneskorenie dodávok 

 

Pri oneskorení dodávateľa s predmetom plnenia má  objednávateľ právo po uplynutí dodatočnej 

ním určenej  primeranej lehoty na dodanie, zabezpečiť dodanie predmetu zmluvného vzťahu 

prostredníctvom tretej osoby  alebo má právo na odstúpenie od zmluvy. Akékoľvek náklady 

s uplatnením si tohto práva objednávateľa znáša v celom rozsahu dodávateľ.  

 

6. Náležitosti ohľadom ochrany životného prostredia 

Dodávateľ je povinný podľa nariadenia o nebezpečných látkach pre nebezpečné látky 

a nebezpečné pracovné látky, priložiť bez vyzvania najnovší bezpečnostný údajový list v rámci 

EÚ podľa EWG-91/155 k podkladom prvých vzoriek a toto k danému nariadeniu aktualizovať. Je 

potrebné zo strany dodávateľa dodržať ZF-normu ZFN 9003 „Vylúčenie nebezpečných látok“, 

ktorá je k dispozícii dodávateľovi na webovej stránke ZF. 

Dodávateľ je rovnako povinný vypracovať koncept recyklácie pre jeho látky, prípravky alebo 

produkty podľa DIN ISO 22628 na vyžiadanie objednávateľa. 

 

7. Kvalita a dokumentácia 

 

Pre kontrolu prvých vzoriek sa odkazuje na VDA-spis „Zaistenie kvality dodávok – voľba 

dodávateľov /uvoľnenie výrobného procesu a produktu/ riadenie kvality v sérii“ vydaný v meste 

Frankfurt am Main v roku 1998. Nezávisle od tohto má dodávateľ povinnosť neustále 

kontrolovať kvalitu predmetov dodania. Zmluvní partneri sa budú vzájomne informovať 

o možnostiach zlepšovania kvality. 

 

Ak druh a rozsah kontrol ako aj skúšobné prostriedky a metódy medzi dodávateľom 

a objednávateľom nie sú pevne stanovené, je objednávateľ na vyžiadanie dodávateľa v rámci 

svojich znalostí, skúseností a možností pripravený tieto kontroly s ním prejednať, aby sa zistil 
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zakaždým potrebný stav skúšobnej techniky. Okrem tohto bude objednávateľ dodávateľa na 

požiadanie informovať o príslušných bezpečnostných predpisoch. 

Skúšobné podklady je dodávateľ povinný uchovávať počas aktívnej produkčnej doby resp. doby 

výroby náhradných dielov na dobu najmenej 15 rokov od poslednej dodávky uskutočnenej 

medzi stranami,  a ak treba predložiť na požiadanie objednávateľovi.  

 

8. Nároky z vád plnenia  

 

Pri vadných dodávkach ešte pred začiatkom sériovej výroby je objednávateľ oprávnený 

požadovať okrem nárokov vyplývajúcich z vadného plnenia i náhradu škody. 

 

Ak z dôvodu reklamácie zo strany tretích osôb objednávateľ odoberie späť vyrobené alebo 

predané výrobky v dôsledku zistenia vadného plnenia dodávateľom alebo ak bola pre túto vadu 

objednávateľovi znížená kúpna cena alebo boli voči objednávateľovi uplatnené iné nároky 

z titulu vadného plnenia, dodávateľ je povinný znášať škodu vyplývajúcu z týchto postihov voči 

objednávateľovi, ak sa preukáže, že jeho vadným plnením bola spôsobená škoda. Právo na 

náhradu škody sa premlčuje v lehote 10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. 

 

Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku v dĺžke 36 mesiacov, ktorá začína plynúť od prvej 

registrácie vozidla bez obmedzenia kilometrov alebo montáži náhradných dielov do automobilu 

u končeného spotrebiteľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri uplatnení nároku z titulu vadného 

plnenia v priebehu plynutia záruky, začína plynúť záruka od začiatku v momente, ak dodávateľ 

úplné splní nároky objednávateľa na odstránenie vadného plnenia. 

 

Ak sa v priebehu 18 mesiacov od prechodu nebezpečenstva škody na tovare objaví vada 

tovaru, platí domnienka, že táto vada bola už pri prechode nebezpečenstva škody na tovare. 

 

Dodávateľ prehlasuje, že k dodanému tovaru nemá nikto také právo, ktoré by mohlo proti 

objednávateľovi uplatniť. Objednávateľ je povinný oznámiť dodávateľovi bez zbytočného 

odkladu uplatnenie práva tretích osôb. Pre uplatnenie práv z právnych vád tovaru platí 10-ročná 

premlčacia lehota. 

 

9. Používanie výrobných prostriedkov, informácií a dôverných údajov objednávateľa 

 

Výkresy a iné podklady, prípravky, modely, nástroje a iné výrobné prostriedky, ktoré sú 

dodávateľovi poskytnuté zo strany objednávateľa, zostávajú vo vlastníctve objednávateľa. 

Vlastnícke právo k nástrojom a iným výrobným prostriedkom, ktoré hradí objednávateľ, 

zostávajú v jeho vlastníctve. V ostatných prípadoch sa uzatvorí špeciálna Zmluva o nástrojoch. 
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Zničenie výrobných prostriedkov (nástroje, šablóny, atď.) alebo predaj jednoúčelových strojov 

použitých pri zabezpečovaní predmetu zmluvy je v zásade prípustné iba po predchádzajúcom 

písomnom súhlase zo strany objednávateľa. 

 

Ošetrovanie, udržiavanie a výmena dielcov tvoriacich nástroje a výrobné prostriedky, je povinný 

zabezpečovať dodávateľ. 

 

K všetkým obchodným alebo technickým informáciám (vrátane charakteristických znakov, ktoré 

sa dajú prípadne prevziať z odovzdaných predmetov, dokumentov alebo softvéru a iné  znalosti 

a skúsenosti) sprístupnené objednávateľom dodávateľovi je potrebné zachovať mlčanlivosť voči 

tretím osobám, pokiaľ nie sú zverejnené a v prevádzke dodávateľa umožniť prístup tretích osôb 

len v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy. Dodávateľ je povinný aj tieto tretie osoby 

zaviazať k mlčanlivosti o týchto skutočnostiach. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa nesmú byť tieto informácie rozmnožované alebo inak používané, s výnimkou pre 

potreby objednávateľa. Na základe požiadavky objednávateľa je dodávateľ povinný mu vrátiť  

všetky informácie a zapožičané resp. prenechané predmety bezodkladne a úplne späť resp. 

zničiť ich. Objednávateľ má výhradné vlastnícke právo na všetky informácie použité pri 

zabezpečení predmetu zmluvy poskytnuté z jeho strany (vrátane autorských práv a práva na 

nahlásenie priemyselných ochranných práv, ako sú patenty, spotrebné vzory, ochrana 

polovodičov atď. ). Dodávateľ je zaviazaný k mlčanlivosti ohľadne informácií voči  tretím osobám  

(zákazníci objednávateľa) ohľadne predmetu zmluvy.  

 

10. Záverečné ustanovenia  

 

Zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku a to Obchodným 

zákonníkom z.č. 513/1991 Zb. . V prípade akýchkoľvek sporov medzi stranami je príslušný súd 

v mieste bydliska resp. sídla dodávateľa v súlade s ust. § 84-87 Občianskeho súdneho 

poriadku. V prípade, ak je dodávateľom cudzí štátny príslušník, účastníci si zvolili právo 

Slovenskej republiky, ktorým sa budú spravovať ich vzájomné vzťahy vyplývajúce zo zmluvy 

a na riešenie vzájomných vzťahov je dohodnutá právomoc slovenského súdu. 


