
Všeobecné nákupné podmienky TSR Slovakia s.r.o. 

1. Všeobecne - rozsah platnosti 

1.1 Naše nákupné podmienky majú výlučnú platnosť; neuznávame nákupné podmienky 

dodávateľa, ktoré sú v rozpore s našimi nákupnými podmienkami alebo sa od nich odlišujú, 

ibaže by sme boli písomne odsúhlasili ich platnosť. V takom prípade platí len pre 

danú konkrétnu zmluvu. Naša nákupná podmienky platia aj vtedy, ak pri znalosti nákupných 

podmienok dodávateľa, ktoré sú v rozpore s našimi nákupnými podmienkami alebo sa od nich 

odlišujú, dodávku dodávateľa bez výhrad prijmeme. Naše mlčanie nemožno nikdy posudzovať ako 

súhlas alebo schválenie. Osobitné dohody urobené medzi nami a dodávateľom tým zostávajú 

nedotknutá. 

1.2 Tieto Všeobecné nákupné podmienky (ďalej len "VNP") boli vyhotovené v súlade so zákonom 

č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "OZ"). 

2. Podmienky bežné v obchodnom styku 

2.1 Pre výklad obchodných doložiek platia oficiálne pravidlá ICC pre výklad dodacích doložiek 

INCOTERMS v aktuálne platnom znení. 

2.2 Predpokladá sa, že dodávateľ je oboznámený s obsahom obchodných podmienok bežných 

v obchodnom styku. 

3. Ponuka / objednávka 

3.1 Naše ponuky / objednávky sú až do okamihu ich prijatia zo strany dodávateľa 

nezáväzné a odvolateľné (tj. aj počas nižšie uvedené lehoty na prijatie). Dodávateľ je povinný našu 

objednávku právoplatne potvrdiť počas lehoty 3 pracovných dní. Ak dodávateľ našu 

objednávku počas vyššie uvedenej lehoty nepotvrdí, objednávka zanikne. 

3.2 Platia nasledujúce poradie záväznosti: (i) zmluva; (Ii) VNP, (iii) obchodné zvyklosti medzi nami a 

dodávateľom. 

3.3 Vyhlásenie či oznámení dodávateľa po uzavretí zmluvy sú účinné len vtedy, ak sú 

urobené písomne a nami písomne prijaté. 

3.4 Nie sme viazaní zmluvou, ak dodávateľ pri uzatváraní zmluvy alebo dodatkov k tejto 

zmluve urobí v zmluve, dodatku alebo akomkoľvek súvisiacom dojednania akékoľvek zmeny, 

dodatky alebo odchýlky, ktoré aj nepodstatne menia podmienky zmluvy, dodatku k zmluve alebo 

súvisiaceho dojednania. 

3.5 Nie sme viazaní potvrdzovacím listom dodávateľa v zmysle § 1757 OZ, ktorý hoci aj 

nepodstatne mení obsah uzavretej zmluvy. 

4. Ceny, stanovenie hmotnosti a množstva 

4.1 Dohodnuté ceny platia, ak nie je dohodnuté inak, s tým že "dopravné hradí dodávateľ" ( "frei 

Empfangsstelle "). Jedná sa o fixné ceny. 

4.2 Pre vyúčtovanie je určujúci hmotnosť pri prijatí a množstvo pri prijatí. U legovaného šrotu nie sme 

povinní bezodkladne reklamovať chýbajúce množstvo až do 200 kg. 

5. Vyúčtovanie, platba a započítanie 

5.1 Ak vzniknú na našej strane náklady z dôvodu odmietnutia tovaru (resp. Odstúpenie od zmluvy 

z dôvodu vád tovaru) alebo akékoľvek iné náklady, je dodávateľ povinný vyúčtovať tieto formou 

dobropisu. Ak pri predčasnom dodaní odoberieme tovaru, nevedie táto skutočnosť 

k predčasnej splatnosti. 

5.2 Lehota splatnosti činí, ak nie je písomne dohodnuté inak, 14 dní od vystavenia daňového dokladu 

(Faktúry) u neželezného šrotu a 30 dní od vystavenia daňového dokladu (faktúry) pre ostatných 

tovar a služby; dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr po riadnom dodaní príslušného 

tovaru alebo poskytnutie služieb. Ak poskytujeme pre naše objednávky zálohovej platby alebo 

platby vopred, nadobúdame vlastnícke právo k objednanému tovaru už okamihom jeho vyčlenenie 

či pripravenosti na odoslanie. 

5.3 Právo na započítanie či zádržné právo môžeme využiť v zákonom stanovenej miere. 

5.4 V prípade, že odstúpime od zmluvy z dôvodu chybného plnenia, je dodávateľ povinný vrátiť 

nám bezodkladne nami už poskytnuté platby vrátane naakumulovaných úrokov. Sme oprávnení ponechať 

si tovar až do doby, kedy obdržíme navrátenie platbu zo strany dodávateľa. 

6. Zodpovednosť za vady 

6.1 Riadne plnenie zmluvy predpokladá, že všetky predmety, ktoré budú dodané, a služby, 

ktoré budú poskytované, budú zodpovedať najnovšiemu stavu techniky, aktuálnym právnym 

ustanovením, predpisom a smerniciam úradov, odborov a profesijných združení. Dodávky a služby 

musí predovšetkým zodpovedať nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o preprave odpadu a 

súvisiacim právnym predpisom. Príslušné certifikáty musia byť odovzdané spoločne s dodávkami, 

ak je to predpísané alebo ak je to bežné. Dodávateľ zodpovedá za zabezpečenie dohodnuté druhové 

čistoty dodávky a za dodržanie a dohľad nad všetkými s tým spojenými zákonnými deklaračními 

a dôkaznými povinnosťami. Dodávateľ je plne zodpovedný za pôvod tovaru a za prípadne 

obsiahnuté cudzie látky a nečistoty, bez ohľadu na to, či sú tieto prípustné z hľadiska práva 

odpadového hospodárstva alebo nie. 

6.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby tovar bolo u všetkých zásielok otestované ohľadom výskytu 

výbušných častíc, predmetov, ktoré by mohli spôsobiť výbuch, uzavretých dutých telies a 

rádioaktívnych látok. Na základe týchto testov dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný materiál 

neobsahuje výbušné častice, predmety, ktoré by mohli spôsobiť výbuch, uzavretá dutá telesa a 

rádioaktívne látky. 

6.3 Dodávaný tovar ani neobsahuje látky šíriaci rádioaktivitu. Ak však bude aj tak 

zistená prítomnosť zamorených častí, idú všetky náklady, ktoré vzniknú dodaním a 

uskladnením (rádioaktívnej kontaminácie) v rozpore so zmluvou, najmä náklady za otestovanie, 

vyčlenenie, zistenie, uskladnenie, dodatočné náklady za dopravu, ošetrenie, likvidáciu príp. náklady 

za sankcie a akékoľvek iné následné náklady na ťarchu dodávateľa. Okrem toho zodpovedá dodávateľ za 

prípadné z toho vzniknuté škody na majetku a poškodenie zdravia osôb. Ak je to zo zákona prípustné, 

je dodávateľ povinný odobrať zamorené látky späť. 

6.4 Nesmie dôjsť k zmiešaniu viacerých druhov šrotu. 

6.5 Zákonné nároky z vád nám prináleží v úplnom rozsahu. V každom prípade sme 

oprávnení požadovať podľa vlastného uváženia odstránenie závady, dodanie nové veci, dodanie 

chýbajúce veci, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť. sme oprávnení 

odstúpiť od zmluvy aj v prípade, keď vadné plnenie nepredstavuje podstatné porušenie zmluvy. 

V prípade, že plnenie bude chybné len sčasti, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy aj ohľadom 

nesplneného zvyšku plnenia. Právo na náhradu škody nám výslovne zostáva vyhradené. 

6.6 Na náklady dodávateľa sme oprávnení sami vykonať odstránenie vady, ak hrozí 

nebezpečenstvo z omeškania alebo je vec zvlášť urgentná. 

6.7 Sme oprávnení vytknúť vady tovaru kedykoľvek v lehote 6 mesiacov od jeho prevzatia; vytknutie 

vady v tejto lehote sa považuje za vytknutie vady bez zbytočného odkladu. O námietke dodávateľa, 

že vada nebola z našej strany uplatnená včas, súd neprihliadne. 

6.8 Ak nám v dôsledku chybného poskytnutia predmetu zmluvy vzniknú náklady, najmä 

náklady na dopravu, prácu, materiál alebo náklady na vstupnú kontrolu, ktorá presahuje bežný 

rozsah, dodávateľ je povinný tieto náklady uhradiť. Uplatnenie práv z vád tovaru z našej strany 

zahŕňa aj uplatnenie nákladov účelne vynaložených pri uplatnení týchto práv. 

6.9 Dodávateľ je zodpovedný za škodu nám spôsobenú jeho následnými dodávateľmi, 

predchádzajúcimi dodávateľmi, subdodávateľmi a pomocným personálom, ako aj za škodu, ktorú 

spôsobil sám. 

7. Ochranná práva tretích osôb 

7.1 Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku jeho dodávok alebo v súvislosti 

s jeho dodávkami tretím osobám. 

7.2 Dodávateľ je povinný oslobodiť nás nárokov na náhradu škody zo strany tretích osôb, ak 

príčina spočíva v jeho rozsahu a organizácie, a / alebo ak tretím osobám sám zodpovedá za škodu. 

Dodávateľ je v súlade s § 1892 OZ povinný odškodniť nás v plnom rozsahu 

a bez výhrad za akékoľvek škody, ktoré nám v takýchto prípadoch vzniknú, vrátane úhrady 

nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s akýmikoľvek aktívnymi či pasívnymi procesy, ktorých príčina 

vznikla v súvislosti s porušením povinností dodávateľa, a to všetko na našu prvú výzvu. 

7.3 Dodávateľ je zodpovedný za úhradu všetkých nám vzniknutých nákladov v dôsledku práv a nárokov 

tretích osôb (napr. nákladov na právne zastúpenie, súdnych nákladov, nákladov na predbežné 

riadenie na zabezpečenie dôkazov), škôd a iných ujmy, vrátane výpadkov výroby, ktoré utrpíme v dôsledku 

toho, že dodaný tovar nemôžeme použiť v súlade s naším plánom. 

7.4 Moderovania výška náhrady škody podľa § 2953 OZ je vylúčená. 

8. Prevod práv a povinností / postúpenie 

8.1 Vlastnícke právo nadobúdame prevzatím tovaru, ak nie je dohodnuté alebo stanovené v týchto VNP 

inak. 

8.2 Nebezpečenstvo škody na veci na nás prechádza prevzatím veci, ak nie je dohodnuté alebo stanovené 

v týchto VNP inak. 

8.3 Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmie dodávateľ svoje zmluvné povinnosti 

prevádzať. Rovnako nesmie postupovať svoje zmluvné nároky úplne alebo čiastočne tretím osobám. 

8.4 Dodávateľ je oprávnený k započítaniu alebo zadržanie tovaru len vtedy, ak sa jeho 

protinárokmi zakladajú na rovnakom právnom vzťahu ako jeho záväzok, ak boli jeho 

protinárokmi právoplatne zistené, sú nesporné alebo nami písomne uznané a sú splatné. 

9. Dodacia lehota, omeškanie v dodaní 

9.1 Dodacia lehota uvedená v objednávke je záväzná. Pre včasnosť dodávky je rozhodujúce 

doručenie tovaru na miesto určenia uvedené v objednávke. 

9.2 Dodávateľ je povinný nás bezodkladne písomne upovedomiť o tom, ak sa dostaví 

okolnosti alebo bude možné rozpoznať okolnosti, z ktorých bude zrejmé, že dohodnutá dodacia lehota 

nebude môcť byť dodržaná. 

9.3 V prípade omeškania s dodávkou nám prislúcha zákonné nároky. Najmä sme oprávnení 

požadovať náhradu škody a odstúpenie od zmluvy. 

9.4 Bez nášho súhlasu sa predčasne uskutočnená dodávka nedotýka lehoty splatnosti 

stanovené pre daný termín dodávky; v takom prípade smie dodávateľ vystaviť faktúru najskôr 

po pôvodnom termíne dodania príslušného tovaru alebo poskytnutie služieb. 

9.5 Úradné opatrenia, dopravné komplikácie, prepravné obmedzenia, štrajky, nepriaznivé poveternostné 

vplyvy, nezavinené prevádzkové poruchy či iné zásahy vyššej moci ako na našej strane, tak na strane 

našich dodávateľov predlžujú zodpovedajúcim spôsobom dohodnuté dodacie termíny a lehoty plnenia. 

Ak trvá prekážka dlhšie ako 8 týždňov, sú obe strany oprávnené od zmluvy odstúpiť. 

10. Zasielanie 

10.1 Dátum odoslania, druh dopravného prostriedku a spôsob zaslania si sami zvolíme. 

10.2 Jednotlivé zásielky musíme byť ihneď pri expedícii tovaru vyrozumení o jeho zaslanie, musí nám 

byť zaslaný fax alebo doručený e-mail. Oznámenie o zaslanie musí obsahovať presné údaje o 

obsahu, jednotlivých hmotnostiach daných druhov tovaru, odpadový kľúč či zaradenie podľa 

nebezpečnosti nákladu či právnych predpisov týkajúcich sa nebezpečných látok. akékoľvek 

expedičné doklady (ako napr. dodacie listy, nákladové lodné listy, nákladné listy, vážni listy) a 

celá písomná korešpondencia musí obsahovať presné označenie druhu tovaru, hmotnosti 

dodávky, objednávacie údaje, adresu hlavného dodávateľa a príp. aj identifikačné číslo a meno 

subdodávateľov, ako aj miesto prijatia dodávky. Ak nie sú uvedené druhy dodávaného šrotu, je 

smerodajná naše klasifikácie alebo klasifikácie príjemcu. V takom prípade sú akékoľvek nároky 

dodávateľa vylúčené. 

10.3 Čiastkové dodávky sú prípustné iba s našim súhlasom a musí byť v expedičných 

dokladoch ako také vyznačené. 

Náklady a škody, ktoré vzniknú nesprávnym alebo opomenutým vyhlásením vlastností 

(Deklaráciou) či nerešpektovaním našich inštrukcií, idú na ťarchu dodávateľa. zlúčenie rozdielnych 

druhov v dodávke je povolené len na základe osobitnej dohody. 

10.4 U neželezných kovov alebo legovaného šrotu musí byť na dodacích listoch, nákladových 

lodných listoch, nákladných listoch, a vážiacich listoch zreteľne uvedený daný konkrétny materiál. 

10.5 Pokiaľ má dodávateľ na základe konkrétnej objednávky nárok na spätné odoslanie obalových 

prostriedkov potrebných pre danú zásielku, musí túto skutočnosť zreteľne uviesť na všetkých 

dodacích dokladoch. Ak bude toto označenie chýbať, bude u nás prázdny obalový materiál 

obratom zničený. Nároky na spätné zaslanie obalového materiálu dodávateľa zaniknú. 

10.6 Nebezpečenstvo škody na veci pri preprave a odoslanie tovaru nesie dodávateľ. To isté platí aj pre 

prípadné zasielanie naspäť. 

10.7 Pri dodávkach "dopravné hradí dodávateľ" ( "frei Empfangsstelle") na nás prechádza 

nebezpečenstvo škody na veci prevzatím tovaru v mieste určenia. Dodávateľ alebo ním poverenej osoby je 

povinný nechať si na mieste určenia potvrdiť príjem zásielky. Dodávka na iné ako na nami uvedené 

miesto určenia nespôsobuje ani vtedy prechod nebezpečenstva škody na veci na nás, ak je zásielka 

na tomto mieste prevzatá. 

10.8 Pri dodávke "dopravné hradí dodávateľ" ( "frei Empfangsstelle") idú náklady na dopravu a 

náklady spojené s dodaním tovaru vrátane prípadného pripojenia vagónu, ako aj vedľajšie poplatky 

a všetky náklady na ťarchu dodávateľa. Pri dodávkach, kde je dopravné zaplatené dodávateľom do 

určitého miesta, idú všetky náklady na zaslanie tovaru až k stanici, najmä potom náklady a 

poplatky za váženie tovaru na ťarchu dodávateľa. 

10.9 Pri dodávkach nákladnými automobilmi musí byť pripojený nákladný list / dodací list 

s potvrdením o odoslaní. 

10.10 Úložné, stojné, poplatky za posúvanie a všetky ostatné náklady, ktoré vzniknú pri 

omeškania akéhokoľvek druhu, idú na ťarchu dodávateľa. 

11. Utajenie 

11.1 Dodávateľ je povinný uchovávať v tajnosti obchodné a technické informácie a podklady, o 

ktorých sa dozvedel v rámci obchodného vzťahu a ktoré nie sú všeobecne známe, a používať ich 

výhradne na poskytovanie objednanej dodávky a služieb. 

11.2 Dodávateľ smie uvádzať pri udávaní referencií a uverejňovania náš podnik či našu značku 

len vtedy, ak sme s tým prejavili predchádzajúci písomný súhlas. 

12. Miesto plnenia, súdna príslušnosť, platné právo 

12.1 Miestom plnenia pre danú dodávku alebo plnenia je nami uvedené miesto plnenia, miestom 

platby je Praha alebo sídlo závodu, ktorý urobil objednávku. 

12.2 Miestne príslušný súd pre všetky spory je Praha, ak nie je to v rozpore so zákonnými 

predpisy. 

12.3 Dojednáva sa výlučne právo Slovenskej republiky. Použitie Viedenského dohovoru o medzinárodnej 

kúpe 

tovar a Haagskeho dohovoru je vylúčené. 

13. Ukladanie dát 

13.1 Vaše dáta, ak sú relevantné pre obchodné vzťahy, sú uložené v našom informačnom 

systému. 

13.2. Dodávateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely plnenia našich 

zákonných povinností. 

14. Salvátorská klauzula 

Ak sú alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia týchto podmienok neúčinnými, nebude tým 

dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zrušených ustanovení budú preformulované tak, aby nimi 

bol dosiahnutý zamýšľaný právny a hospodársky zámer. Obdobne platí, ak pri vykonávaní 

zmluvy vznikne medzera vyžadujúce doplnenie. Zmluvné strany sa zaväzujú, že bezodkladne doplní 

neúčinné ustanovenia právne účinným dojednaním alebo právnu medzeru vyplní. 


