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Všeobecné predajné podmienky SUBTIL Slovakia, s.r.o.   
   

 (stav: 08_2022)   
_________________________________________________________________________  
   
Pôsobnosť   

 
1. Tieto obchodné podmienky  sa vzťahujú  na  každú  (dodávateľskú)  rámcovú  zmluvu 

(ďalej len „zmluva“) a všetky individuálne zmluvy a/alebo objednávky v rámci danej 
zmluvy (ďalej len „individuálna zmluva“) s firmami, podnikateľmi a aj právnickými 
osobami podľa verejného práva a osobitnými fondami podľa verejného práva (ďalej len  
„partner“).   
   
Naše dodávky a služby poskytujeme výlučne na základe nasledujúcich podmienok.   
   
Obchodné podmienky a iné dojednania partnera platia iba vtedy, ak budú z našej 
strany explicitne uznané.    

   
   
Všeobecné ustanovenia    

   
2. Jednotlivé ústne dohody partnerov budú bezodkladne potvrdené písomnou formou.   
   
3. Objednávky sú záväzné až po potvrdení objednávky z našej strany.   
   
4. Údaje a zobrazenia uvedené v prospektoch a katalógoch predstavujú orientačné 

hodnoty obvyklé v príslušnom odvetví, okrem prípadov, ak sú z našej strany výslovne 
označené ako záväzné.   

   
5. Sme tiež oprávnení odmietnuť tie odvolávky dodávok a objednávky od partnera, ktoré 

sú zaslané na základe zmlúv a odmietnuť predĺženie a plnenie existujúcich zmlúv a 
jednotlivých zmlúv, ak sa ukáže, že náš nárok na platbu by bol ohrozený platobnou 
neschopnosťou partnera. 

 
To platí najmä v prípade, keď je bonita partnera, hodnotená v Euler Hermes alebo 
iného poisťovateľa obchodného úveru, ako „vysoké riziko“ (stupeň hodnotenia 7) alebo 
horšie, ak a v rozsahu, v akom by bola poistná suma, ktorú nám poskytla naša 
komerčná úverová poisťovňa na zabezpečenie našich pohľadávok voči partnerovi, 
prekročená pri prijatí odvolávky alebo objednávky, alebo ak našu spoluúčasť za 
nedobytné pohľadávky partnera zvýši náš poisťovateľ obchodných úverov po uzavretí 
zmluvy alebo jednotlivej zmluvy o viac ako 3 percentuálne body v porovnaní so 
spoluúčasťou v čase uzavretia. Ustanovenia v odsekoch 6, 25 a 39, a ďalšie zákonné 
práva na odmietnutie plnenia a zádržné práva zostávajú nedotknuté. 

   
6. Okrem toho máme v prípade závažného dôvodu právo na okamžitú výpoveď zmluvy. 

O závažný dôvod sa jedná najmä vtedy, ak sa po uzatvorení zmluvy ukáže, že naše 
platobné nároky založené zmluvou sú ohrozené nedostatočnou výkonnosťou, resp. 
nedostatočnou platobnou schopnosťou partnera a partner nám napriek výzve v rámci 
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primeranej lehoty nepreukáže svoju výkonnosť, resp. platobnú schopnosť 
hodnoverným spôsobom. Právo výpovede a odstúpenia od zmluvy v zmysle zákona a 
práva podľa bodov 25 a 39 ostávajú nedotknuté.   

   
7. Ak sú alebo sa stanú jednotlivé časti týchto predajných podmienok neúčinné, zostáva 

účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá.   
   
   
Dlhodobé zmluvy, zmluvy s dodávkou na požiadanie, úprava ceny    

   
8. Pri zmluvách na dobu neurčitú a zmluvách na obdobie dlhšie ako 3 roky je výpovedná 

lehota 6 mesiacov. Partner je povinný v rámci primeranej lehoty odobrať dojednané 
zásoby produkcie/hmotné zásoby a z nich vyplývajúce zásoby surovín.   

   
9. Ak pri dlhodobých zmluvách (zmluvy s dobou platnosti dlhšou ako 24 mesiacov a 

zmluvy na dobu neurčitú) dôjde k zásadnej zmene (> 5%)  mzdových nákladov, 
nákladov na materiál a energie, je každá zo zmluvných strán oprávnená požiadať o 
prerokovanie primeranej úpravy ceny so zohľadnením týchto faktorov.   

   
10. Ak nebolo dojednané záväzné množstvo objednávky, vychádzame pri kalkulácii z 

nezáväzného objemu objednávky (cieľového objemu), ktorý partner očakáva za určité 
obdobie.   

   
Ak partner odoberie menej ako cieľový objem, sme oprávnení primerane zvýšiť 
jednotkovú cenu. Ak odoberie viac ako cieľový objem primerane znížme jednotkovú 
cenu, za predpokladu, že partner oznámil zvýšenú potrebu minimálne 6 mesiacov pred 
realizáciou dodávky.   

   
11. Pri dodávateľských zmluvách na požiadanie nám budú, ak nie je dojednané inak, 

oznámené záväzné množstvá minimálne 3 mesiace pred termínom dodania formou 
vyžiadania.   

   
   Zvýšené náklady v dôsledku oneskoreného vyžiadania alebo dodatočné zmeny 

vyžiadania, čo do termínu alebo objemu zo strany nášho partnera, idú na jeho náklady, 
okrem prípadu, ak oneskorenie alebo dodatočná zmena sú mimo sféry jeho vplyvu; 
rozhodujúcou je naša kalkulácia.   

   
   
Dôvernosť údajov    

   
12. Každá zmluvná strana použije všetky podklady (sem patria aj vzory, modely a údaje) a 

informácie, ktoré nadobudla z obchodného vzťahu, len na spoločne sledované účely a 
bude o nich zachovávať mlčanlivosť pred tretími osobami s rovnakou starostlivosťou 
ako pri príslušných vlastných podkladoch a informáciách, ak ich druhá zmluvná strana 
označí za dôverné, alebo má zjavný záujem na ich utajení.    

   
Táto povinnosť platí od okamihu prvého nadobudnutia podkladov alebo informácií a 
končí 36 mesiacov po ukončení obchodného vzťahu.   
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13. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na podklady a informácie, ktoré sú 

všeobecne známe, alebo boli v okamihu nadobudnutia zmluvnej strane už známe, bez 
toho, aby bolo zaviazaná mlčanlivosťou, alebo ktoré boli následne postúpené 
oprávnenou treťou stranou, alebo ktoré nadobúdajúca zmluvná strana vyvinie bez 
využitia podkladov alebo informácií druhej zmluvnej strany, na ktoré sa vzťahuje 
záväzok mlčanlivosti. Ustanovenia zákona o ochrane obchodného tajomstva (Gesch-
GehG) zostávajú nedotknuté). 

   
 
Výkresy a popisy    

   
14.   Ak jedna zo zmluvných strán poskytne druhej zmluvnej strane výkresy alebo technické 

podklady o tovare, ktorý je predmetom dodávky alebo o jeho výrobe, zostávajú tieto 
poklady majetkom poskytujúcej zmluvnej strany.   

   
    
Vzory a výrobné prostriedky    

   
15. Výrobné náklady na vzory a pomerné náklady na výrobné prostriedky (náradie, formy, 

šablóny a pod.) budú, ak nie je dojednané inak, fakturované oddelene od dodaného  
tovaru. Uvedené sa vzťahuje aj na výrobné prostriedky, ktoré sa musia vymeniť v 
dôsledku opotrebovania. Ak to nie je dojednané na základe individuálnej zmluvy, 
nenadobúda partner žiadne vlastnícke právo k výrobným prostriedkom.   

   
16. Náklady na údržbu a riadne uskladnenie i riziko poškodenia alebo zničenia výrobných 

prostriedkov znáša SUBTIL Slovakia, s.r.o..   
   
17. Ak partner preruší alebo ukončí spoluprácu počas doby výroby vzoru alebo výrobných 

prostriedkov, idú všetky výrobné náklady vzniknuté do okamihu prerušenia alebo 
ukončenia spolupráce na jeho náklady.   

   
18. Vlastníctvo výrobných zariadení, ktoré vyrábame alebo obstaráme sami, prechádza na 

partnera až úplným zaplatením. Výrobné prostriedky zostávajú minimálne do realizácie 
dodávateľskej zmluvy v našom vlastníctve a to aj vtedy, ak ich partner zaplatil. 
Následne je partner oprávnený požiadať o vydanie výrobných prostriedkov za 
predpokladu, že o okamihu ich vydania bola uzatvorená vzájomná dohoda a partner v 
plnom rozsahu splnil svoje zmluvné povinnosti.   

   
19. Výrobné prostriedky, ktoré na základe zmluvy majú prejsť do vlastníctva partnera, 

uskladňujeme bezodplatne po dobu 1 roka od poslednej dodávky pre partnera. Po 
uplynutí tejto doby partnera písomne vyzveme, aby sa do 6 týždňov vyjadril k ich 
ďalšiemu použitiu. Ak sa partner do 6 týždňov nevyjadrí alebo nezadá novú 
objednávku, naša povinnosť uchovávať výrobné prostriedky zaniká.    

   
20. Sme oprávnení použiť výrobné prostriedky, ktoré sú špecifické pre konkrétneho 

odberateľa a ktoré sú jeho majetkom, len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
partnera pre dodávky tretím stranám.    
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Ceny    

   
21. Naše ceny sú uvádzané v eurách, bez DPH, balného, dopravných nákladov, 

poštovného a poistenia. Vzťahujú sa výlučne na objekt uvedený v ponuke/potvrdení 
objednávky. Ceny predchádzajúcich alebo bežných objednávok nie sú záväzné pri 
dodatočných objednávkach, ak nie je dojednané inak.   

   
   
Platobné podmienky    

   
22. Všetky faktúry sú splatné do 30 dní od dátumu vystavenia, ak nie je dojednané inak.   
   
23. V prípade, ak sme preukázateľne dodali čiastočne chybný tovar, je náš partner povinný 

uhradiť bezchybnú časť dodávky, okrem prípadu, ak je čiastková dodávka pre neho 
oprávnene nezaujímavá. V ostatných prípadoch môže partner započítať nároky na 
náhradu nákladov na odstránenie nedostatkov alebo výrobných nákladov; iné 
protinároky len vtedy, ak boli právoplatne určené, ak o nich možno rozhodnúť, alebo ak 
sú nesporné. Zádržné právo alebo právo odmietnuť poskytnutie plnenia prináleží 
partnerovi len v uvedenom vymedzenom rámci.   

   
24. Pri prekročení termínov sme oprávnení fakturovať úroky z omeškania, resp. zmluvné 

pokuty vo výške sadzby, ktorú nám banka účtuje za kontokorentné úvery, minimálne 
však zákonný úrok z omeškania avšak minimálne vo výške 8 percentuálnych bodov 
nad príslušnou základnou sadzbou Európskej centrálnej banky.   
 

25. Pri omeškaní s platbou sme oprávnení po písomnom upozornení partnera pozastaviť 
plnenie našich povinností až do okamihu pripísania platieb.   

   
26. Zmenky a šeky prijímame len na základe dohody a ako náhradné plnenie a za 

predpokladu, že ich možno diskontovať. Poplatky za diskontovanie sa účtujú od dátumu 
splatnosti fakturovanej sumy. Záruka za včasné predloženie zmeny a šeku a podanie 
zmenkového protestu sú vylúčené.   

   
   
Dodanie a balenie  
 
27. Ak nie je dojednané inak, dodávame "zo závodu". Pri dodržaní termínu dodania alebo 

dodacej lehoty je rozhodujúce naše hlásenie, že zásielka je pripravená na expedíciu 
alebo odber.   

   
28. Dodacia lehota začína plynúť odoslaním potvrdenia objednávky z našej strany a 

predlžuje sa primerane, ak sú splnené podmienky podľa bodu 57.   
   
29. Čiastkové dodávky sú prípustné v primeranom rozsahu. Fakturujú sa samostatne.   
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30. V rámci tolerancie vo výške 10 percent celkového objemu objednávky sú prípustné 
väčšie alebo menšie dodávky z objednávky podmienené výrobou. V závislosti od ich 
rozsahu sa upraví celková cena.   

   
30.a  Vzhľadom na európsku smernicu o obaloch (smernica Európskeho parlamentu a Rady 

94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov) a platné zákony SR 
o obaloch a odpadoch, upozorňujeme, že neberieme späť jednorazové obaly (ako sú 
krabice, vonkajšie krabice a preložky z papiera a kartónu ). Partner je zodpovedný za 
odbornú likvidáciu/dodanie do materiálového cyklu. To isté platí pre jednorazové palety 
alebo iné prepravné kontajnery, ako aj špeciálne druhy obalov požadované partnerom 
(ako sú polyvrecká, VCI obaly a pod.).   

   
 
Zasielanie a prechod rizika    

   
31. Partner je povinný bezodkladne prevziať tovar nahlásený ako pripravený na odber. V 

opačnom prípade sme oprávnení na základe vlastného uváženia tovar zaslať alebo 
uskladniť na náklady a riziko partnera.    

   
32. Ak neexistuje osobitná dohoda určuje SUBTIL Slovakia, s.r.o. dopravný prostriedok a 

dopravnú trasu.    
   
33. S okamihom odovzdania vlakovej doprave, zasielateľovi alebo dopravcovi resp. od 

začiatku skladovania, najneskôr však okamihom opustenia závodu alebo skladu, 
prechádza riziko na partnera, a to aj vtedy, ak sme prevzali dodanie tovaru.    

   
   
Omeškanie dodávky    

   
34. Uvedené termíny dodania sú nezáväzné, pokiaľ ich výslovne písomne nepotvrdíme ako 

„záväzný termín dodania“. Ak je z nášho pohľadu zjavné, že tovar nebude možné dodať 
v rámci dodacej lehoty, oznámime túto skutočnosť bezodkladne partnerovi, s uvedením 
príslušných dôvodov a podľa možnosti predpokladaného termínu dodania.   

   
35. Ak sa dodávka omešká na základe okolnosti uvedenej v bode 57 alebo v dôsledku 

konania alebo opomenutia partnera, ako napríklad neskoré odovzdanie potrebných 
informácií alebo dokumentov, predĺži sa dodacia lehota primerane daným okolnostiam.    

   
36. Partner je oprávnený odstúpiť od individuálnej zmluvy len vtedy, ak spadá nedodržanie 

dodacieho termínu do našej sféry vplyvu a po neúspešnom uplynutí dodatočnej 
primeranej lehoty, ktorú nám partner stanovil.   

   
   
Výhrada vlastníckeho práva    
   
37. Vyhradzujeme si vlastnícke právo k dodanému tovaru až do splnenia všetkých 

pohľadávok z obchodného vzťahu s partnerom.    
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38. Partner je oprávnený predať tento tovar riadnym obchodným spôsobom, za 
predpokladu, že včas splní svoje záväzky z nášho obchodného vzťahu. Avšak nie je 
oprávnený tovar s výhradou vlastníctva založiť alebo poskytnúť ako zábezpeku. Je 
povinný zabezpečiť naše práva pri ďalšom predaji tovaru s výhradou vlastníctva na 
úver.   

   
39. Pri porušení povinností partnera, najmä pri omeškaní s platbou, sme oprávnení po 

neúspešnom uplynutí primeranej lehoty, ktorú sme partnerovi stanovili na splnenie 
záväzkov, odstúpiť do individuálnej zmluvy a odobrať späť tovar; zákonné ustanovenia 
o nepotrebnosti stanovenia lehoty ostávajú nedotknuté. Partner je povinný tovar vydať.    

   
40. Všetky pohľadávky a práva z predaja alebo prípadného prenájmu tovaru, ktorý sme 

partnerovi povolili, a ku ktorému máme vlastnícke právo, nám partner už teraz 
postupuje ako zábezpeku. Týmto postúpenie práv prijímame.   

   
41. Prípadné upravenie alebo spracovanie tovaru s výhradou vlastníctva vykonáva partner 

vždy pre nás. Ak sa tovar s výhradou vlastníctva spracuje alebo neoddeliteľne zmieša 
s inými vecami, ktoré nie sú v našom vlastníctve, nadobúdame k novej veci 
spoluvlastnícky podiel v pomere účtovnej hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva k 
ostatným spracovaným alebo zmiešaným veciam v čase spracovania alebo zmiešania.    

   
 Ak sa náš tovar spojí alebo neoddeliteľne zmieša s inými hnuteľným vecami do jednej 
veci, a ak treba túto druhú vec považovať za vec hlavnú, prevádza partner na nás 
pomerný spoluvlastnícky podiel, ak hlavná vec je jeho vlastníctvom. Partner pre nás 
uchováva vlastníctvo alebo spoluvlastnícky podiel. Na vec, ktorá vznikne spracovaním 
alebo zmiešaním platí v ďalšom to isté, ako pre tovar s výhradou vlastníctva.    

   
42. Opatrenia na výkon práv tretích strán voči tovaru s výhradou vlastníctva, smerujúce 

voči pohľadávkam alebo iným zábezpekám, ktoré nám boli postúpené, nám partner 
bezodkladne oznámi a odovzdá nám podklady potrebné na príslušnú intervenciu. 
Uvedené sa vzťahuje aj na obmedzenia akéhokoľvek druhu.    

   
43. Ak hodnota existujúcich zábezpek prevyšuje zabezpečené pohľadávky spolu o viac ako 

20 percent, sme na žiadosť partnera povinní vydať príslušné zábezpeky podľa 
vlastného uváženia.   

   
   
Vady   

   
44.  Akosť tovaru závisí výlučne od dojednaných technických dodávateľských predpisov. 

Ak sme povinní dodať tvar podľa nákresov, špecifikácií, vzorov a pod. nášho partnera, 
preberá náš partner riziko vhodnosti tovaru na plánovaný účel použitia. Pre stav tovaru 
v súlade so zmluvou je rozhodujúci okamihu prechodu rizika v zmysle bodu 33.   

   
           Vo vzťahu k technickej kvalite dodávok spojovacích materiálov platia tieto dodatky: 
 

• Naša ponuka je založená na netriedenom tovare (nie 100% výstupná kontrola) pre 
všetky diely, najmä drôtené a lisované ohýbané diely. 
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•  V dôsledku úpravy sypaného materiálu v procese kalenia a/alebo počas povrchovej 

úpravy môže dôjsť k deformácii dielov a zmiešaniu s cudzími dielmi. Okrem toho sa 
časti môžu vzájomne zaháknuť alebo zaseknúť v dôsledku ich geometrie alebo 
procesu. Táto okolnosť nie je dôvodom na reklamáciu. 

 
 

• Pri povrchových úpravách systémom „zinkových lamiel" môže občas dôjsť k 
nahromadeniu farby (pupienky/zhrubnutie) a chybným miestam. Vzhľadom na daný 
proces sa im nedá vyhnúť a nie sú dôvodom na reklamáciu. Zlepeniu jednotlivých 
dielov sa tiež nie je možné vyhnúť z dôvodu geometrie kvôli zasychaniu farby v peci. 

 
 
44 a.  Pri našich dodávkach dodržiavame príslušnú platnú zákonnú úpravu Európskej únie a 

Slovenskej republiky.    
  Napríklad: Nariadenie REACH (Nariadenie ES č. 1907/2006), Zákon o elektrických a 

elektronických zariadeniach a Nariadenie o látkach v elektrických a elektronických 
zariadeniach  ako vnútroštátne implementácie smernice 2002/95/ES (RoHS I) a 2011 
/65/EU (RoHS II) a Smernica 2012/19/EÚ (WEEE) a Nariadenie o vozidlách po dobe 
životnosti  ako národná implementácia smernice EÚ 2000/53/EG. 

 
O relevantných zmenách tovaru, jeho možnosti dodania, možných použitiach či kvalite, 
spôsobených najmä nariadením REACH, budeme partnera bezodkladne informovať a 
v jednotlivých prípadoch s partnerom koordinujeme vhodné opatrenia. 

 
45. SUBTIL Slovakia, s.r.o. nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú v dôsledku nevhodného 

alebo nesprávneho použitia, chybnej montáže resp. uvedenia do prevádzky zo strany 
partnera alebo tretích osôb, v dôsledku obvyklého opotrebenia, chybného alebo 
nedbanlivého zaobchádzania, rovnako nezodpovedá za následky nesprávnych a bez 
nášho súhlasu vykonaných zmien alebo opravných prác zo strany partnera alebo 
tretích strán. Uvedené sa vzťahuje aj na vady, ktoré len nepodstatným spôsobom 
znižujú hodnotu alebo spôsobilosť tovaru.   

   
46. Nároky z vád tovaru sú premlčané po uplynutí 12 mesiacov. To neplatí ak sú v zákone 

povinne ustanovené dlhšie lehoty, najmä pre vady stavby a tovaru, ktorý bol použitý v 
súlade z obvyklým spôsobom použitia na stavbu a spôsobil jej vadu. Rovnako sa veta 
1 nevzťahuje na zodpovednosť našich zákonných zástupcov a riadiacich 
zamestnancov za škody na živote alebo zdraví osôb a v prípade úmyselného alebo 
hrubo nedbanlivostného konania alebo inom porušení závažných zmluvných 
povinností (to sú záväzky, ktorých splnenie vôbec podmieňuje riadne plnenie zmluvy, 
a na dodržanie ktorých sa zmluvná strana môže pravidelne spoliehať a spolieha sa).   

   
47. Záručné práva partnera predpokladajú, že si riadne splnil svoje povinnosti preskúmať 

a oznámiť vady. Ak bolo dojednané prebratie tovaru alebo kontrola prvotného vzoru, 
sú z reklamácie vylúčené také vady, ktoré by partner mohol zistiť pri starostlivom 
prebraní tovaru alebo kontrole prvotného vzoru.   

   
48. SUBTIL Slovakia, s.r.o. musí dostať bez zbytočného odkladu riadnu príležitosť vyšetriť 

reklamovanú vadu. Reklamovaný tovar bude na požiadanie bezodkladne zaslaný späť; 
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Ak je reklamácia vady opodstatnená, preberie SUBTIL Slovakia, s.r.o. prepravné 
náklady. Ak si partner nesplní uvedené povinnosti alebo vykoná na už reklamovanom 
tovare úpravy bez nášho súhlasu, zanikajú jeho prípadne nároky z vady tovaru.   

   
49. V prípade opodstatnenej, včasnej reklamácie vád poskytneme na základe vlastného 

uváženia opravu reklamovaného tovaru alebo dodáme bezchybnú náhradu.   
   
50. Ak si uvedené záväzky nesplníme alebo nesplníme v zmysle zmluvy v rámci primeranej 

lehoty, môže nám partner písomne určiť poslednú lehotu, počas ktorej si musíme naše 
záväzky splniť. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže partner požiadať o zľavu z ceny, 
odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy alebo vykonať potrebnú opravu sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby na naše náklady a naše riziko. Preplatenie nákladov je 
vylúčené, ak sa náklady zvýšia z dôvodu premiestnenia tovaru po našej dodávke na 
iné miesto, okrem prípadu, že toto premiestnenie zodpovedá stanovenému účelu 
použitia tovaru.   

   
51. Zákonné právo partnera na postih voči nám existuje len do tej miery a vtedy, ak partner 

neuzavrel so svojim odberateľom žiadne dohody, ktoré idú nad rámec zákonných 
nárokov za vady. Rozsah práva na postih upravuje mutatis mutandis posledná veta 
bodu 50.   

   
   
Iné nároky, zodpovednosť za škodu    

   
52. Ak nie je ďalej uvedené inak, sú iné a širšie nároky partnera voči nám vylúčené. 

Uvedené sa vzťahuje najmä na nároky na náhradu škody z dôvodu porušenia 
povinností zo záväzkového vzťahu a nepovoleného konania. Neručíme za škody, ktoré 
nevznikli na dodanom tovare samotnom. Predovšetkým neručíme za ušlý zisk alebo 
iné majetkové škody partnera.   

   
53. Vyššie uvedené výluky zo zodpovednosti za škodu neplatia pri úmyselnom konaní, 

hrubej nedbanlivosti našich zákonných zástupcov alebo vedúcich zamestnancov a 
porušení závažných zmluvných povinností, ako záväzkov, na ktorých splnenie 
podmieňuje riadne plnenie zmluvy vôbec, a na dodržanie ktorých sa zmluvná strana 
môže pravidelne spoliehať a spolieha sa. Pri zavinenom porušení závažných 
zmluvných povinností ručíme – okrem prípadov úmyselného konania alebo hrubej 
nedbanlivosti našich zákonných zástupcov alebo vedúcich zamestnancov – len za 
škody, ktoré vyplývajú z charakteru zmluvy a sú primerane predvídateľné.   

   
54. Výluky zo zodpovednosti za škodu neplatia ďalej v prípadoch, v ktorých sa ručí v 

zmysle zákona o zodpovednosti za vadný výrobok pri chybách dodaného tovaru a 
škodách na zdraví a živote osôb alebo vecných škodách na súkromne užívaných 
veciach. Rovnako neplatia pri škodách na zdraví a živote osôb a pri absencii 
zaručených vlastností, ak účelom záruky bola práve skutočnosť zabezpečiť partnera 
pred škodami, ktoré nevznikli na dodanom tovare samotnom.   
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55. Ak je naša zodpovednosť za škody vylúčená alebo obmedzená, vzťahuje sa táto výluka 
alebo obmedzenie aj na osobnú zodpovednosť našich zamestnancov, pracovníkov, 
spolupracovníkov, zákonných zástupcov a zástupcov.   

   
56. Zákonné ustanovenia o dôkaznom bremene ostávajú nedotknuté.   
   
   
Vyššia moc    

   
57.   Vyššia moc, pracovné spory, nepokoje, vojenské konflikty, teroristické útoky, úradné 

opatrenia, výpadok dodávok od našich dodávateľov, epidémie a iné nepredvídateľné, 
neprekonateľné a závažné udalosti oslobodzujú zmluvné strany počas ich trvania a v 
rozsahu ich účinku od ich zmluvných povinností. Uvedené platí aj vtedy, ak tieto 
udalosti nastanú v čase, v ktorom je dotknutá zmluvná strana v omeškaní, okrem 
prípadu, ak toto omeškanie spôsobila úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. 
Zmluvné strany sú povinné si poskytovať primerane bezodkladne nevyhnutné 
informácie a upraviť svoje povinnosti podľa zmenených okolností v zmysle zásad 
dobrej viery.   

   
   
Miesto plnenia, miestna príslušnosť súdu a platné právo   

   
58. Ak z potvrdenia objednávky nevyplýva niečo iné, je miestom plnenia obchodné sídlo 

SUBTIL Slovakia, s.r.o. .   
   
59. Pre všetky spory zo zmluvy a v súvislosti so zmluvou, aj v rámci konaní o zmenkách a 

šekoch je miestne príslušným súd, v ktorého obvode má sídlo SUBTIL Slovakia, s.r.o.. 
Sme tiež oprávnení podať žalobu v sídle partnera.   

   
60. Zmluvný vzťah sa riadi výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.   
   
  Aplikácia Dohovoru Organizácie spojených národov z 11. apríla 1980 o zmluvách o 

medzinárodnej kúpe tovaru (CISG - "Viedenský dohovor ") sa vylučuje.   
   
   
Ochrana osobných údajov  

  
61. Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  

62. Podrobné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou 
SUBTIL Slovakia, s.r.o.  sú uvedené na webovom sídle spoločnosti v sekcii Ochrana 
osobných údajov.  

  
  


