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Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží 
společnosti EXIDE SLOVAKIA s.r.o. 
 
I. Všeobecné ustanovení 
1. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen 
„VOP“) se aplikují na všechny smlouvy a obchodně-právní 
vztahy (dále všeobecně jako „Smlouva“), které společnost 
EXIDE Slovakia, s.r.o. se sídlem Jiskrova 4, 040 01 Košice, 
IČO: 36 206 768, zapsaná v Obch. rejstříku Okresního soudu 
Košice I., Odd.: Sro, vložka č.: 12484 (dále jen „prodávající“), 
uzavírá za účelem prodeje zboží. Aplikace VOP druhé smluvní 
strany a nebo jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních 
podmínek je tímto výslovně vyloučená, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak. 
2. Kupujícím se v kontextu těchto VOP rozumí jakákoliv 
právnická a nebo fyzická osoba, která je vůči prodávajícímu 
v obchodně závazném a nebo podobném vztahu v postavení 
odběratele, dlužníka a nebo kupujícího, nebo osoba, která 
podniká kroky na vytvoření takového obchodně závazného 
vztahu. 
3. Znění a změny těchto VOP jsou pro smluvní strany 
závazné. V případě, že mezi smluvními stranami existují jiné 
písemné smluvní ujednání, mají odchylné smluvní ujednání 
přednost před zněním těchto VOP. 
4. Tyto VOP jsou v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 
513/1991 Sb. Obchodního zákoníku SR ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) neoddělitelnou 
součástí smlouvy.  
5. Objednávkou se rozumí jednostranný právní úkon 
kupujícího směřující k obstarání zboží, adresovaný 
prodávajícímu jakoukoliv formou (elektronicky, písemně, ústně, 
apod.). Má se za to, že Objednávku (částkovou smlouvu) 
kupujícího vystavila jen osoba oprávněná k tomuto úkonu, bez 
nutnosti zkoumat tuto skutečnost prodávajícím. 
6. Ve smyslu těchto VOP se Smlouva považuje za uzavřenou: 
(i) dnem podpisu písemného vyhotovení Smlouvy, Kupní 
smlouvy a nebo Rámcové kupní smlouvy na jednorázovou 
nebo opakovanou dodávku zboží oběma smluvními stranami a 
nebo (ii) dnem doručení písemného, elektronického a nebo 
ústního potvrzení, kterým prodávající potvrzuje kupujícímu 
podmínky dodávky zboží podle Objednávky a těchto VOP. 
7. Smlouva musí obsahovat základní identifikační údaje 
smluvních stran ve smyslu zápisu v obchodním rejstříku a 
nebo v živnostenském rejstříku, případně zápisu v jiné 
zákonem předepsané evidenci. Každá smluvní strana je 
zároveň povinná všechny změny, které u ní nastanou a které 
se zapisují do výše uvedených evidencí, bezodkladně oznámit 
druhé smluvní straně, jinak zodpovídá za všechny škody nebo 
náklady z toho vyplývající, které v této souvislosti musela 
vynaložit druhá smluvní strana. 
 
II. Předmět smlouvy 
1. Předmětem Smlouvy je závazek prodávajícího dodat 
kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží 
a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu.  
2. Prodávající je povinný dodat zboží podle specifikace 
dohodnuté ve Smlouvě a nebo podle jím potvrzené 
Objednávky kupujícího. 
3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je prodávající 
oprávněný k částečnému plnění předmětu Smlouvy. Dodání 
jiného zboží než bylo dohodnuté ve Smlouvě je možné jen 
s výslovným souhlasem kupujícího, současně se to 
nepovažuje za podstatné porušení Smlouvy a nezakládá to 
nárok kupujícího na odstoupení od Smlouvy, resp. 
Objednávky. 
 
III. Cena, měna a platební podmínky 
1. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, jsou náklady 
prodávajícího na balení zboží, jeho přepravu do místa dodání 
stejně jak ostatní náklady spojené s dodávkou zboží zahrnuté 
v ceně zboží. 

2. Prodávající má v závislosti na posouzení konkrétního 
obchodního případu nárok na zaplacení kupní ceny buď před 
(platba předem) a/nebo až po splnění předmětu Smlouvy. 
3. Kupující je povinný zaplatit kupní cenu jen na základě 
faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu jejíž 
přílohou budou doklady prokazující splnění předmětu Smlouvy. 
4. Lhůta splatnosti faktur závisí na posouzení konkrétního 
obchodního případu prodávajícím. Je stanovená na faktuře 
prodávajícího jako počet dní ode dne jejich doručení druhé 
smluvní straně. Pokud poslední den lhůty splatnosti připadne 
podle slovenského kalendáře na den pracovního volna, klidu 
nebo svátek, jako den splnění peněžitého závazku, bude 
smluvním partnerům za stejných dohodnutých cenových a 
platebních podmínek akceptovaný následující první pracovní 
den. 
5. Za den splnění peněžního závazku se považuje den 
připsání dlužné částky ve prospěch účtu věřitele.  
6. Faktura musí obsahovat všechny, platnými zákony 
stanovené náležitosti. V případě, že faktura nebude obsahovat 
platnými zákony uvedené náležitosti, kupující nemá právo 
vrátit fakturu bez zaplacení. Prodávající je povinný takovou 
fakturu opravit a doručit kupujícímu. 
7. Faktury budou vystavené v měně euro. 
8. Úhrada závazků obou smluvních stran bude provedená 
v měně euro. 
9. Kupující je povinný uhradit fakturovanou sumu na bankovní 
spojení, uvedené na faktuře prodávajícího. Bankovní spojení 
prodávajícího ve formě ABO, IBAN a SWIFT (BIC) je vždy 
uvedené na faktuře. V případě, že kupující uhradí dlužnou 
částku na jiné než uvedené bankovní spojení na faktuře 
prodávajícího, má se za to, že svoje závazky vůči 
prodávajícímu nesplnil a nárok prodávajícího na úhradu celé 
fakturované částky stále trvá. V případě, že z tohoto důvodu 
vznikla škoda na vrub prodávajícího, má prodávající právo 
uplatnit si náhradu škody u kupujícího, který škodu způsobil a 
to v plné výši formou vystavené faktury. 
10. Ke každé faktuře prodávajícího je přiložený Dodací list, 
potvrzující převzetí zboží kupujícím a nebo příslušné přepravní 
doklady a v případě dovozu zboží z třetích zemí (tj. ze zemí, 
které nejsou členskými zeměmi Evropské unie) i celní 
prohlášení pro propuštění zboží do volného oběhu. Kupující je 
povinný Dodací list nebo kopii faktury podepsat jako potvrzení 
převzetí zboží a podepsané obratem vrátit prodávajícímu. 
V případě, že tak kupující neučiní má se automaticky za to, že 
objednané zboží převzal a prodávající v celém rozsahu splnil 
svůj smluvní závazek.  
11. Pokud má prodávající bankovní účet v tuzemsku a nebo 
v zahraničí: Bankovní poplatky dlužníka jdou na vrub dlužníka, 
bankovní poplatky věřitele jdou na vrub věřitele. V případě 
porušení smluvní podmínky související s úhradou připadají 
všechny bankovní poplatky na vrub té smluvní strany, která 
porušení zavinila.  
12. Smluvní strany postupují při vypořádání svých daňových 
povinností podle platných právních předpisů s vyloučením 
možnosti převzetí daňové povinnosti za obchodního partnera. 
13. Smluvní strany se zavazují akceptovat jakékoliv legislativní 
změny v právním řádu, včetně změn v daňových zákonech, 
které se dotknou smlouvy a budou respektovat jejich aplikaci 
během doby jejich platnosti. 
14. Prodávající má právo bez dohody s kupujícím postoupit 
pohledávky vůči kupujícímu jakékoliv třetí straně. 
 
IV. Místo plnění a termín plnění 
1. Prodávající je povinný dodat zboží kupujícímu v místě 
plnění dohodnutém ve Smlouvě. Pokud místo plnění není ve 
Smlouvě dohodnuté, je místo plnění sklad prodávajícího.  
2. Prodávající je povinný dodat zboží v dohodnutém termínu 
plnění. 
3. Kupující je povinný objednat zboží podle standardu MOQ 
(minimální objednávací množství) prodávajícího a poskytovat 
prodávajícímu předpověď nákupu zboží dopředu na období 
měsíc+3, před termínem dodání zboží. 
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4. Kupující je povinný převzít zboží i před a nebo po 
dohodnutém termínu plnění. 
5. Nedodržení termínu plnění z důvodu nedostatku zboží na 
skladě zapříčiněného rozdílností předpovědi nákupu 
v porovnání se skutečnou objednávkou kupujícího, z důvodu 
zpoždění dopravy nebo z důvodů, které nemohl prodávající 
ovlivnit se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. 
V těchto případech opoždění prodávajícího s dodáním zboží 
nemá kupující právo odstoupit od Smlouvy/Objednávky. 
 
V. Přenesení vlastnického práva a nebezpečí 
škody 
Vlastnické právo a nebezpečí poškození zboží přechází na 
kupujícího okamžikem převzetí zboží. 
 
VI. Převzetí zboží a provedení zkoušek zboží 
1. Převzetím zboží se rozumí buď doručení zboží prodávajícím 
na místo určené kupujícím ve Smlouvě/Objednávce a nebo 
převzetí zboží kupujícím ve skladu prodávajícího. 
2. Převzetí zboží potvrdí kupující na Dodacím listě a nebo 
faktuře prodávajícího podpisem oprávněné osoby. 
3. Prodávající je povinný, nejpozději při převzetí zboží 
kupujícím, odevzdat kupujícímu doklady, které jsou potřebné 
pro převzetí a na používání zboží, stejně jako další doklady 
stanovené ve Smlouvě. 
4. Povinnost prodávajícího předložit kupujícímu osvědčení o 
prokázání shody technických vlastností výrobku s příslušnými 
technickými předpisy a nebo jiný doklad prokazující soulad 
vlastností zboží s všeobecně závaznými požadavky a nebo 
technických předpisů (technická dokumentace, bezpečnostní 
listy, apod.) je splněná uveřejněním uvedených informací na 
webových stránkách prodávajícího, bez nutnosti předložit 
doklady fyzicky v době převzetí zboží kupujícím. 
5. Kupující je povinný zboží po jeho převzetí řádně 
zkontrolovat z hlediska množství, sortimentu a jakosti. 
Případné nesrovnalosti je povinný bez odkladu oznámit 
prodávajícímu, nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí 
zboží. 
6. Prodávající akceptuje jen takové nedostatky v dodávce 
zboží o kterých byl kupujícím, bez zbytečného odkladu po 
převzetí zboží, informovaný. Za rozdíly zjištěné později nenese 
prodávající žádnou zodpovědnost. 
7. Rozdíly, nesrovnalosti a/nebo chyby zboží, které 
jednorázově překročí sumu 1 000,- EUR (jeden tisíc eur) musí 
kupující zdokumentovat za účasti zástupce prodávajícího. 
Pokud se prokáže, že chyby, nesrovnalosti a nebo rozdíly 
v dodávce zboží nebyly způsobené prodávajícím, řídí se 
náklady na účast prodávajícího při dokumentování případu 
podle bodu 11. tohoto článku. 
8. Smluvní strany se dohodli, že kupující má právo být 
přítomný při vykonávání zkoušek zboží. 
9. Pokud se kupující, nebo jím pověřená osoba nedostaví 
v určeném čase na vykonání zkoušek, může prodávající 
vykonat zkoušky i bez účasti kupujícího, přičemž je povinný 
bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o výsledku 
zkoušek zboží. 
10. Pokud se kupující rozhodne podrobit zboží zkouškám je 
kupující povinný oznámit prodávajícímu místo a datum 
provádění zkoušek zboží a to nejpozději 14 dní před 
plánovaným datem provádění zkoušek. Kupující přebírá 
náklady spojené s provedením zkoušek zboží.  
11. Náklady spojené s účastí kupujícího a nebo jím pověřené 
osoby na provedení zkoušek přebírá kupující. Pokud se 
zkoušky nekonají v dohodnutém termínu vinou kupujícího a 
nebo pokud bude výsledek zkoušky negativní, je kupující 
povinný nahradit prodávajícímu všechny náklady, které 
prodávajícímu v této souvislosti vzniknou. 
 
VII. Vady zboží a nároky z vad zboží 
1. Prodávající je povinný dodat zboží v množství, jakosti a 
vyhotovení, které určuje Smlouva. V případě, že má zboží 
vady, odpovídá prodávající za vady zboží ve smyslu 
ustanovení § 422 a následujících Obchodního zákoníku. 

2. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nevykazuje 
žádné právní vady a že ze strany třetí osoby nebudou 
uplatňované nároky z titulu porušení nebo ohrožení autorských 
práv, práv na ochranou známku nebo jiných obdobných práv. 
Za právní vady zboží zodpovídá prodávající ve smyslu 
ustanovení § 433 a následujících Obchodního zákoníku. 
3. Kupující se zavazuje prodávat zboží dodávané prodávajícím 
jen pod originální obchodní značkou. Porušení tohoto pravidla 
se řídí smluvní pokutou podle čl. XII. 
4. V případě že kupující objednal a převzal od prodávajícího 
zboží bez označení obchodní značkou prodávajícího, za 
účelem jeho označení vlastní obchodní značkou, je kupující 
povinný informovat prodávajícího a získat jeho souhlas 
k takové obchodní značce a k sortimentu zboží, který jí bude 
označený. V případě nesouhlasu prodávajícího není kupující 
oprávněný touto značkou zboží označit. Porušení tohoto 
pravidla se řídí smluvní pokutou podle čl. XII. 
5. V případě podle bodu 4 tohoto článku, kupující odpovídá za 
to, že zboží prodávané na trhu pod jeho obchodní značkou 
nenese žádné právní vady a že ze strany třetí osoby nebudou 
uplatňované nároky z titulu porušení nebo ohrožení autorských 
práv, práv na ochranou známku nebo jiných obdobných práv. 
Za právní vady takového zboží zodpovídá kupující v plném 
rozsahu a současně souhlasí s tím, že v plném rozsahu 
zbavuje jakékoliv zodpovědnosti prodávajícího. 
6. Porušení ustanovení bodu 3, 4 a 5 tohoto článku se 
považuje za hrubé porušení Smlouvy a prodávající může od 
Smlouvy v tomto případě odstoupit s okamžitou platností.  
7. V případě dodání zboží s chybami je kupující oprávněný: 
a) požadovat odstranění chyb dodáním náhradního zboží za 
vadné zboží, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění 
právních vad, nebo 
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, pokud jsou vady 
odstranitelné, nebo 
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
d) odstoupit od Smlouvy. 
8. Nároky z vad zboží se netýkají nároku na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu. 
 
VIII. Záruka na kvalitu 
1. Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, 
poskytuje prodávající kupujícímu garanční paušál na krytí 
nákladů vzniklých reklamací vad zboží, které si u kupujícího 
uplatnili koneční spotřebitelé, resp. jeho odběratelé. Kupující 
tak nemá další nárok u prodávajícího na jakékoliv řešení 
vzniklých reklamací z důvodu používání zboží konečným 
spotřebitelem, resp. odběratelem kupujícího v jeho dvouleté 
záruční době. 
2. Záruku za jakost zboží tak na sebe přebírá kupující a 
garantuje, že zboží nakoupené u prodávajícího  bude podle 
právního řádu a obchodních zvyklostí v SR způsobilé k použití 
na dohodnutý nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté 
nebo obvyklé vlastnosti. Pokud je tato doba vyznačená délkou 
záruční doby ve formě záručního listu nebo dobou 
trvanlivosti/použitelnosti dodávaného zboží delší než jeden rok 
od dodání, platí tato doba. 
3. Pokud ve Smlouvě není písemně dohodnuté jinak, je 
záruční doba 24 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí 
zboží kupujícím. 
 
IX. Rizika plynoucí ze zboží 
1. Pokud jsou součástí zboží látky, které mají jednu nebo více 
nebezpečných vlastností, informuje prodávající kupujícího  
v příslušné dokumentaci (Záruční list, informace na webové 
stránce prodávajícího, atd.) o charakteru a rizikách 
vyplývajících z jejich používání, identifikuje nebezpečí a určuje 
opatření na bezpečnou manipulaci, skladování a přepravu 
těchto látek zejména z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a 
ochrany před požárem. 
2. Prodávající formou informace v dokumentaci, která tvoří 
součást dodávky zboží (Záruční list, informace na webové 
stránce prodávajícího, atd.) poskytuje kupujícímu příslušné 
informace o ohroženích vyplývajících z používání zboží 
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v určitých provozních a uživatelských podmínkách, včetně 
informace o způsobu ochrany před těmito ohroženími a 
způsobu přijetí opatření vyplývajících z osobních předpisů na 
zabezpečení bezpečnosti, ochrany zdraví stejně tak jako 
z hlediska ochrany před požáry. 
 
X. Ochrana životního prostředí 
1. Pokud je předmětem Smlouvy dodávka zboží, které 
obsahuje chemické látky nebo chemické přípravky, prodávající 
informuje o této skutečnosti kupujícího na bezpečnostním listu 
v souladu s konkrétními právními předpisy, zveřejněném na 
vlastní webové stránce. 
2. Kupující je vyrozuměn, že obaly na dodávaném zboží 
vyhovují ustanovením zákona o obalech v platném znění a je 
povinný s nimi nakládat ve smyslu ustanovení příslušných 
právních předpisů a nařízení. 
 
XI. Smluvní sankce 
1. Pokud je kupující v prodlení s úhradou svých závazků za 
dodané zboží podle Smlouvy, má prodávající právo fakturovat 
dlužníkovi úrok ze zpoždění ve výšce 0,1% z dlužné částky za 
každý den prodlení. 
2. Pokud kupující poruší ustanovení čl. VII, bod 3, 4 a/nebo 5 
je prodávající oprávněný sankcionovat kupujícího částkou až 
25 000,- EUR (dvacetpěttisíc eur) za každý jednotlivý případ.  
3. Rozhodnutí požadovat zaplacení smluvní pokuty prodávající 
oznámí kupujícímu doručením faktury. 
4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího 
povinnosti dodat zboží nebo doklady podle smlouvy a 
současně nezbavuje kupujícího povinnosti za dodané zboží 
zaplatit včas a v plném rozsahu. 
5. Uplatněním smluvní pokuty není dotknutý nárok na náhradu 
škody způsobené porušením smluvních povinností. 
6. Pokud dojde k úniku informací, které mají charakter 
důvěrných informací nebo obchodního tajemství z důvodů, za 
které odpovídá kupující nebo kupující poruší povinnost 
stanovenou v článku XIII. těchto Všeobecných obchodních 
podmínek, je povinný zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- EUR za každé jednotlivé porušení, pokud není ve 
Smlouvě uvedeno jinak. 
 
XII. Důvěrnost informací 
1. Smluvní strany budou nakládat s jakýmikoliv údaji, 
informacemi nebo dokumenty, které jim byly poskytnuté nebo 
je získaly jakýmkoliv způsobem  v souvislosti s uzavíráním 
a/nebo plněním této Smlouvy, jako s informacemi důvěrného 
charakteru a/nebo s informacemi, které jsou předmětem 
obchodního tajemství (pokud plní náležitosti podle § 17 
Obchodního zákoníku). 
2. Smluvní strany se zavazují při nakládání s takovými údaji, 
informacemi nebo dokumenty dodržovat zásady jejich utajení 
ochrany a utajení, přičemž tyto údaje, informace nebo 
dokumenty nesmí bez předchozího písemného souhlasu 
kupujícího poskytnout třetím osobám a ani svým 
zaměstnancům, kteří se neúčastní plnění této Smlouvy. 
3. Kupující není oprávněný bez předchozího písemného 
souhlasu prodávajícího uvádět ho jako svého obchodního 
partnera a/nebo používat obchodní jméno nebo logo 
prodávajícího při propagaci sebe nebo své činnosti nebo ve 
zprávách pro média a to v jakékoliv formě. 
 
XIII. Ukončení smluvního vztahu 
1. Platnost Smlouvy může být ukončená okamžitě: 
a) uplynutím doby, na kterou je Smlouva uzavřená; 
b) písemnou dohodou smluvních stran; 
c) podáním podnětu na konkurz nebo zahájením konkurzu na 
kupujícího; 
d) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce; 
e) písemnou výpovědí nebo odstoupením od smlouvy; 
f) splněním předmětu smlouvy při jednorázovém dodání zboží. 
2. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, prodávající má 
právo ukončit platnost Smlouvy (jako celku) i před uplynutím 
doby platnosti a to písemnou výpovědí bez uvedení důvodů 

s jedno (1) měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná 
plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v kterém byla doručená výpověď kupujícímu. Pro 
částečné smlouvy (objednávky), uzavřené (vystavené, 
odeslané) před skončením platnosti Smlouvy, budou i po 
skončení její platnosti platit ustanovení těchto Všeobecných 
obchodních podmínek, a to až do doby splnění předmětu 
příslušné částečné smlouvy (objednávky). 
3. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je jakákoliv ze 
smluvních stran oprávněná od Smlouvy (jako celku) odstoupit 
v případě porušení jejích ustanovení druhou smluvní stranou, 
pokud k nápravě porušení nedojde ani v dodatečné přiměřené 
době, poskytnuté druhé smluvní straně na odstranění tohoto 
porušení. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají 
dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé 
smluvní straně. Vzájemné plnění poskytnuté stranami do 
okamžiku zániku Smlouvy si každá ze stran ponechá, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. 
4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je prodávající 
oprávněný odstoupit od částečné smlouvy (objednávky) za 
podmínky, kdy bude kupující ve zpoždění s placením svých 
závazků vůči prodávajícímu o více jak 30 kalendářních dnů. 
Takové odstoupení nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit 
smluvní pokutu za opožděné plnění podle čl. XII. 
5. Právní účinky odstoupení prodávajícího od částečné 
smlouvy (objednávky) nastávají dnem doručení písemného 
a/nebo elektronického oznámení o odstoupení druhé smluvní 
strany. Kupující má právo od částečné smlouvy 
(objednávky)odstoupit stejnou formou jen před termínem 
potvrzení objednávky kupujícím podle čl. I, bod 6 (ii). 
 
XIV. Okolnosti vylučující zodpovědnost 
1. Za okolnosti vylučující zodpovědnost se považuje překážka, 
která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve 
splnění jejích povinností,  pokud nelze předpokládat, že by 
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 
překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku 
předvídala.  
2. Zodpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla až v době, 
kdy byla povinná strana ve zpoždění s plněním své povinnosti, 
nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.  
3. Ani jedna se smluvních stran nenese zodpovědnost za 
nesplnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy, pokud se 
prokáže že: 
(i) nesplnění nastalo následkem mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, 
(ii) překážky ani jejich následky nebylo možné v době 
uzavírání smlouvy předvídat, 
(iii) překážkám ani jejich následkům se nedalo zabránit, 
vyhnout ani je překonat. 
4. Mezi nepředvídatelné a neodvratitelné překážky nepatří ty, 
které byly způsobené neudělením úředních povolení, licencí 
nebo podobných oprávnění povinné straně. 
5. Strana, která porušuje svoji povinnost, nebo která 
s přihlédnutím na všechny okolnosti má vědět, že poruší svoji 
povinnost ze závazného vztahu, je povinná oznámit druhé 
smluvní straně povahu překážky a její důsledky, která jí brání 
nebo bude bránit v plnění povinností. Zpráva musí být podaná 
bez zbytečného odkladu poté co se povinná strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Nesplnění 
oznamovací povinnosti zavazuje povinnou stranu nahradit 
škodu, které by se mohlo předejít včasným oznámením. 
6. Účinky okolností vylučujících zodpovědnost jsou omezené 
pouze na dobu dokud trvá překážka s kterou jsou tyto účinky 
spojené. 
7. Okolnosti vylučující zodpovědnost osvobozují povinnou 
stranu od povinnosti uhradit škodu, smluvní pokutu a jiné 
smluvně dohodnuté sankce. 
8. Čas plnění se prodlužuje o dobu trvání okolností 
vylučujících zodpovědnost tak, aby byl pro oprávněnou stranu 
přijatelný. Během této doby se odepírá oprávněné straně 
právo, pokud existovalo, na odstoupení od smlouvy. 
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9. Pokud okolnosti vylučující zodpovědnost trvají déle než 6 
měsíců, jakákoliv ze stran je oprávněná jednostranně od 
smlouvy odstoupit. 
 
XV. Závěrečná ustanovení 
1. Všechny doposud uzavřené ústní a písemné dohody týkající 
se jednání o této smlouvě mezi smluvními stranami ztrácejí 
dnem uzavření této Smlouvy platnost a jsou plně touto 
smlouvou nahrazené. 
2. V případě, že jakékoliv ustanovení smlouvy se stane 
v jakémkoliv ohledu neplatným, nezákonným nebo 
nevymáhatelným, nebude tím žádným způsobem dotknutá 
nebo porušená platnost, zákonnost nebo vymahatelnost 
ostatních ustanovení Smlouvy. 
3. Smlouvy a práva a povinnosti z nich vyplývající, včetně 
posuzování jejich platnosti stejně jak následků jejich případné 
neplatnosti, se řídí a budou posuzované na základě a 
v souladu s majetkovým (materiálovým) právem platným ve 
Slovenské republice. 
4. Právní vztahy, které nejsou ve Smlouvě blíže upravené se 
řídí ustanovením Obchodního zákoníku. 
5. Smluvní strany se dohodli, že všechny spory vyplývající 
z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešit vzájemnou 
dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory 
s konečnou platností rozhodnuté příslušným soudem ve 
Slovenské republice, příslušným podle procesních předpisů 
platných ve Slovenské republice. Smluvní strany tímto zároveň 
vylučují aplikaci jakýchkoliv a všech kolizních norem 
upravených ve dvoustranných a/nebo vícestranných 
mezinárodních smlouvách a/nebo dohodách, které jsou 
součástí právního řádu Slovenské republiky. 
6. Pro objasnění klauzulí použitých ve smlouvě jsou 
rozhodující ustanovení INCOTERMS 2012, které vydala 
Mezinárodní obchodní komora v Paříži. 
7. V případě, že kupující má sídlo v zahraničí a smluvní strany 
se nedohodli ve smlouvě na komunikačním jazyku, stává se 
komunikačním jazykem jazyk slovenský. 
8. Prodávající svým podpisem potvrzuje, že se obeznámil 
s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a akceptuje 
podmínky v nich stanovené. 
9. Tyto VOP jsou uveřejněné na webových stránkách 
prodávajícího, vždy v platné verzi. Má se za to, že se kupující 
obeznámil s jejich platným obsahem a souhlasí s jejich 
zněním. 
 
 
Praha 31.10.2012 
 
 
 
 
………………………………………………………………… 
Kupující (jméno, podpis a razítko) 


