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Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti  

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 

l. Platnosť Všeobecných nákupných podmienok  
 
Pre akékoľvek vzťahy medzi spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. (ďalej len 
„spoločnosť ŠAS") a dodávateľom, vzniknuté na základe alebo v súvislosti s objednávkou 
spoločnosti ŠAS, sa použijú tieto Všeobecné nákupné podmienky, pokiaľ nebolo písomne 
dohodnuté  inak, a to aj vtedy, pokiaľ  dodávateľ uplatňuje svoje vlastné dodacie 
podmienky. Akékoľvek obchodné podmienky dodávateľa nie sú súčasťou zmluvy, aj keď 
pri uzatváraní zmluvy nie sú výslovne vylúčené.  
 

II.  Objednávky a uzatváranie zmluvy  
1. Objednávky sú pre spoločnosť ŠAS záväzné len vtedy, pokiaľ boli uzavreté písomne a 

spoločnosťou ŠAS podpísané. Pre prijatie objednávky a tak pre uzavretie zmluvy je nutné 
vrátiť jednu kópiu objednávky riadne  podpísanú oprávnenými osobami.  

2. Pokiaľ nebude prijatie objednávky doručené spoločnosti ŠAS do 30 dní od jej  vystavenia, 
tak si spoločnosť ŠAS vyhradzuje právo od objednávky odstúpiť.  
 

III. Písomná forma a odlišné dojednania  
Zmeny a doplnenia týchto Všeobecných nákupných podmienok a zmluvy musia byť 
dohodnuté písomne. To sa týka aj samotnej požiadavky na písomnú formu.  
 

IV. Utajenie  
l. Dodávateľ je povinný nakladať so zmluvou a so všetkými s jej realizáciou súvisiacimi 

obchodnými a technickými informáciami ako s obchodným tajomstvom spoločnosti ŠAS.  
2. Na obchodný vzťah so spoločnosťou ŠAS môže dodávateľ vo svojej reklame poukázať 

iba vtedy, pokiaľ to spoločnosť ŠAS vopred písomne odsúhlasí. 
3. Povinnosť utajenia platí nezávisle na tom, či zmluva bola uzavretá, aj pre informácie 

získané počas ponukovej fázy a po skončení zmluvy.  
 

V. Plnenie   
1. Miestom plnenia je Bratislava, Slovensko, pokiaľ spoločnosť ŠAS neurčí iné miesto 

plnenia.  
2. Plnenie musí presne zodpovedať dohodnutým podmienkam a musí byť vykonané v 

stanovenom termíne.  
3. Spoločnosť ŠAS nie je povinná prevziať nedohodnuté čiastočné plnenie alebo plnenie 

väčšieho množstva.  
Plnenie pred dohodnutým termínom je možné iba po písomnom súhlase spoločnosti 
ŠAS.  
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VI. Platobné podmienky  
1. Podmienkou splatnosti pohľadávok dodávateľa je, že má spoločnosť ŠAS k dispozícii 

overiteľné a formálne správne daňové doklady.  
 2. V korešpondencii, dodacích listoch, účtoch, faktúrach atď. je nutné bezpodmienečne vždy 

uvádzať celé číslo objednávky a číslo dodávateľa, inak nie je možné docieliť rýchleho 
vybavenia jednotlivých písomností, na čo v  
obojstrannom záujme spoločnosti ŠAS  obzvlášť upozorňuje.  
Preferovaná metóda spracovania účtovných dokumentov je forma selfbillingu alebo 
využitia elektronických fakturačných dát.  

3. V prípade vadného plnenia je spoločnosť ŠAS oprávnená zadržať platbu až do riadneho 
plnenia.  

4. Dodávateľ nie je oprávnený svoje pohľadávky voči spoločnosti ŠAS postúpiť alebo založiť.  
5. Spoločnosť ŠAS je oprávnená jednostranne započítať svoje splatné i nesplatné 

pohľadávky s ktorýmikoľvek splatnými i nesplatnými pohľadávkami dodávateľa voči 
spoločnosti ŠAS.  

6. Na žiadosť spoločnosti ŠAS je dodávateľ povinný preukázať, že je majiteľom účtu, na 
ktorý majú byť hradené platby podľa zmluvy uzavretej so spoločnosťou ŠAS, či 
akéhokoľvek iného účtu, ktorý používa v obchodnom styku so spoločnosťou ŠAS. Do 
náležitého preukázania tejto skutočnosti je spoločnosť ŠAS oprávnená zadržať platby.  

7. Dodávateľ je povinný na žiadosť spoločnosti ŠAS informovať o aktuálnom stave 
otvorených účtovných položkách vzniknutých zo vzájomného obchodného styku, ktoré 
sú obsiahnuté v účtovníctve dodávateľa k rozhodnému dni,  
a ak to bude treba vyjasniť a odsúhlasiť rozpory so stavom obsiahnutým v účtovníctve 
spoločnosti ŠAS.  

8. Spoločnosť ŠAS je oprávnená vrátiť faktúru na prepracovanie, pokiaľ lehota splatnosti nie 
je minimálne 15 dní a/alebo faktúra bola doručená spoločnosti ŠAS po začatí plynutia 
lehoty splatnosti. Preferuje sa, aby začiatok plynutia lehoty splatnosti bol deň doručenia 
faktúry. 
 

VII. Zádržné právo a zápočet  
Právo spoločnosti ŠAS vykonať zádržné právo voči dodávateľovi a právo spoločnosti ŠAS 
započítať vzájomné pohľadávky voči dodávateľovi nesmie byť obmedzená.  
 

VIII. Preprava - Náklady - Prechod nebezpečenstva  
1. Spoločnosť ŠAS si vyhradzuje určenia prepravnej trasy a spôsobu prepravy rovnako ako aj 

dopravného prostriedku a spôsobu balenia.  
2. Pre obchodné doložky platí INCOTERMS v najnovšom znení platnom v okamihu uzavretia 

zmluvy.  
 

IX. Vyššia moc  
1. Za okolnosti vyššej moci sú považované také okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy 

ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neodvrátiteľných udalostí 
mimoriadneho charakteru, ako napríklad prírodné katastrofy alebo vojna. Zmluvná strana, 
pre ktorú sa plnenie zmluvných povinností stalo nemožným, musí pri vzniku a ukončení 
vyššie uvedených okolností druhú zmluvnú stranu ihneď písomne vyrozumieť a predložiť 
dôkazy. že tieto okolnosti mali rozhodujúci vplyv na plnenie zmluvných povinností. Výskyt 
oneskorenej  subdodávky a stávku nie je možné považovať za vyššiu moc a nedáva 
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žiadne oprávnenie k predĺženiu potvrdenej dodacej lehoty.  
2. Pokiaľ spoločnosti ŠAS bránia okolnosti vyššej moci prevziať plnenie na dohodnutom 

mieste, je po dobu trvania tejto prekážky vylúčené omeškanie spoločnosti ŠAS s 
prevzatím rovnako ako sú vylúčené nároky dodávateľa na protiplnenie, resp. na náhradu 
škody. Po dobu trvania tejto prekážky je dodávateľ povinný skladovať tovar na vlastné 
náklady a nebezpečenstvo.  

3. Pokiaľ by mali uvedené nepredvídateľné okolnosti trvať viac ako 6 mesiacov u plnenia, 
pre ktoré neprekračuje lehota k plneniu 1 rok, alebo viac ako 9 mesiacov u plnenia, u 
ktorého lehota k plneniu prekračuje 1 rok, má spoločnosť  
ŠAS právo od zmluvy odstúpiť. Dodávateľ je v tomto prípade povinný vrátiť už zaplatené 
čiastky spoločností ŠAS s prepočítaním úroku vo výške stanovenej Obchodným 
zákonníkom.  
  

X.  Zodpovednosť za vady a záruka  
1. Pokiaľ nie je ohľadom zodpovednosti za vady dohodnuté  nič iné, preberá dodávateľ 

zodpovednosť za vady svojich plnení podľa zákonných predpisov.  
2. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov od dňa prevzatia. Záručná doba u náhradných dielov 

je 24 mesiacov od ich zabudovania. U iných tovarov a služieb je záručná doba 24 
mesiacov od ich prevzatia. U kompletného zariadenia platí za dátum, od ktorého sa 
počíta záručná doba, dátum dodania posledného dielu celého zariadenia. Pokiaľ  
dodávateľ vykonáva montáž, počíta sa záručná doba od dátumu uvedenia celého 
zariadenia do prevádzky.  

3. Odstránenie vad spočíva buď v ich oprave, alebo vo výmene vadných súčasti. Pokiaľ 
dodávateľ vady napriek vyzvaniu včas alebo riadne neodstránil, je spoločnosť ŠAS 
oprávnená bez ujmy práv spoločnosti ŠAS zo zodpovednosti za vady a zo záruky tieto 
vady na účet dodávateľa odstrániť alebo nechať odstrániť.  
Pokiaľ to nebude možné, je spoločnosť ŠAS oprávnená odstúpiť od zmluvy. Drobné vady 
alebo také, ktorých odstránenie neznesie žiadny odklad, odstráni spoločnosť ŠAS sama a 
dodávateľ nahradí spoločnosti ŠAS skutočné náklady. Pri výmene alebo oprave súčasti sa 
predlžuje záručná doba o dobu potrebnú pre výmenu alebo opravu.  
 

XI. Zmluvná pokuta  

1. Pokiaľ nebude riadne a včas plnené, zaplatí dodávateľ spoločnosti ŠAS zmluvnú pokutu 
vo výške 0,5%  z ceny celého plnenia za každý začatý týždeň, maximálne však 25%  z 
ceny celého plnenia. Spoločnosť ŠAS je oprávnená započítať si pohľadávku na zaplatenie 
zmluvnej pokuty proti pohľadávke dodávateľa na zaplatenie ceny plnenia.  

2. Zaplatenie zmluvnej pokuty a úroku z omeškania nemá vplyv na nárok spoločnosti ŠAS 
na náhradu prípadnej výške škody. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu trvá aj po skončení 
zmluvy.  
 

XII. Rozhodné právo a príslušnosť súdu  
l. Zmluva ako aj  právne vzťahy vzniknuté porušením zmluvy, sa riadia právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Použitie medzinárodného práva súkromného, ako aj Dohody o 
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa vylučujú.  

2. Pre akékoľvek spory vzniknuté  zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou je príslušný súd 
Slovenskej republiky. 
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XIII. Salvatorská klauzula  
Pokiaľ by niektoré  ustanovenie týchto  Všeobecných nákupných podmienok a ďalších 
dotknutých dohôd bolo alebo sa stalo neplatným, potom tým nie je dotknutá  platnosť 
zmluvy ako celku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie 
ustanovením platným, ktoré najlepšie zodpovedá ekonomickému účelu ustanoveniu  
neplatného.   
 

XIV. Výpoveď  
V nasledujúcich prípadoch je spoločnosť ŠAS oprávnená od zmluvy odstúpiť:  
a) dodávateľ je v omeškaní s platbami viac ako 10 dní odo dňa splatnosti;  
b) bolo začaté konkurzné, exekučné alebo iné obdobné konanie u dodávateľa;  
c) dodávateľ vstúpil do likvidácie;  
dl u dodávateľa došlo k ukončeniu jednej z jeho činností, bez ktorej nie je možné splnenie 
účelu zmluvy;  
e) dodávateľ nesplnil predmet zmluvy riadne a včas.  
 

XV. Zvláštne dohody  
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy v oblasti ochrany životného 

prostredia. Najlepším dokladom ekologického správania dodávateľa je certifikát podľa ISO 
14001 alebo EMAS.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje mať zavedený systém riadenia kvality. Najlepším dokladom 
zavedenia systému riadenia kvality je certifikát podľa ISO 9001.  

3. Spoločnosť ŠAS podporuje a výslovne povzbudzuje dodávateľa k tomu, aby prihliadal k 
Charte pracovných vzťahov v koncerne Volkswagen a k Prehláseniu k sociálnym právam 
a priemyselným vzťahom v spoločnosti Volkswagen, ďalej k odporúčaniam pri výbere 
personálnych agentúr.  

4. Dodávateľ pôsobiaci v sídle spoločnosti ŠAS je povinný dodržiavať všetky požiadavky 
a príslušné interné predpisy spoločnosti ŠAS, ktoré sú dostupné na 
www.vwgroupsupply.com. najmä tam uverejnené požiadavky z oblasti ochrany životného 
a pracovného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri  
práci a požiarnej ochrany. Vyššie uvedenú internetovú platformu môže spoločnosť ŠAS 
využiť aj pre odovzdávanie ďalších podkladov týkajúcich sa zmluvných vzťahov s 
dodávateľmi.  

 

http://www.vwgroupsupply.com./

