
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
 

 

1. Všeobecné ustanovenia 
 
1.1 Rozsah, množstvo, kvalita, funkcia a technická špecifikácia tovaru, zariadenia, dokumentácie, softwaru, 

diela alebo služieb, ktoré má OEZ Slovakia ,s.r.o. dodať (spoločne ďalej len „dodávky“), sú vymedzené 
výhradne v potvrdenej objednávke spoločnosťou OEZ Slovakia alebo v zmluve podpísanej zákazníkom 
a spoločnosťou OEZ Slovakia , s.r.o. 
 

1.2 Ponukový dopis spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s r.o. spoločne s týmito podmienkami a inými 
dokumentami, ktoré sú v ponukovom dopise vyslovene označené ako súčasť zmluvy, spoločne tvoria 
úplnú dohodu zmluvných strán („zmluva“). Podmienky zákazníka platia iba vtedy, keď ich spoločnosť 
OEZ Slovakia vyslovene písomne prijme. 

 
1.3 Ak je v zmluve uvedená spoločnosť „OEZ Slovakia, spol. s r.o.“, myslí sa o odkaz na právnickú osobu 

OEZ Slovakia, spol. s r.o., ktorá podpisuje zmluvu, alebo inú spoločnosť z koncernu Siemens, iba ak 
kontext vyžaduje niečo iné. Odkazy na „zákazníka“ znamenajú právnickú osobu, ktorej je adresovaný 
ponukový list.  

 
1.4 Zákazník výslovne potvrdzuje, že si prečítal, porozumel a súhlasí s článkom 8.2., 11.7. a 16.5. týchto 

podmienok. 
 
2. Právo na užívanie 
 
2.1 Ak nie je v tejto zmluve vyslovene dohodnuté niečo iné, potom vo vzťahu medzi zmluvnými stranami 

platí, že všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva k dodávkam, k všetkej dokumentácii, 
dodanej spoločnosťou OEZ Slovakia, spol. s r.o. v súvislosti s touto zmluvou („dokumenty“) a 
k všetkému softwaru, hardwaru, know-how („PDV – práva duševného vlastníctva“) a ostatné veci 
dodané spoločne s dodávkami a s dokumentami alebo ako súčasť dodávok a dokumentov sú výlučným 
vlastníctvom spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s r.o., ktorej to patrí. Zákazník nie je oprávnený dodávky 
alebo tovar dodaný v súvislosti s týmito službami alebo časťami podrobiť reverznému inžinierstvu alebo 
kopírovať (alebo nechať podrobiť reverznému inžinierstvu, dekompilovať alebo kopírovať, iba ak to 
vyžaduje platný právny predpis alebo ak použijeme článok 2.3. 

 
2.2 Zákazník je oprávnený používať dokumenty v nezmenenej verzii a v rozsahu potrebnom pre prevádzku 

a bežnú údržbu dodávok zo strany jeho vlastných zamestnancov, iba ak spoločnosť OEZ Slovakia, spol. 
s r.o. vyslovene písomne schváli niečo iné. 

 
2.3 Ak dodávky obsahujú software spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s r.o., licencie k tomuto softwaru sa 

udeľujú podľa licenčných podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentácii k softwaru, v software 
samotnom alebo v pripojených licenčných podmienkach (v každom prípade ďalej len „platné licenčné 
podmienky“) a ktoré majú pred týmto článkom 2 prednosť. Software sa vydáva v objektovom kóde bez 
zdrojových kódov. Licencii sa prideľuje iba nevýhradné právo na užívanie softwaru popísané v platných 
licenčných podmienkach a pokiaľ žiadne také podmienky nie sú, jedná sa o užívanie pre účely 
prevádzky a bežnej údržby dodávok . 

 
2.4 Dodávky môžu obsahovať software tretích osôb. Ak platia zvláštne licenčné podmienky poskytovateľa 

licencie – tretej osoby, spoločnosť OEZ Slovakia, spol. s r.o. tieto licenčné podmienky dodá spoločne s 
dodávkami. Zákazník tieto licenčné podmienky tretej osoby musí dodržiavať. 

 
 

2.5 Pokiaľ software obsahuje software s otvoreným zdrojovým kódom („OSS“), spoločnosť OEZ Slovakia, 
spol. s r.o. spoločne s dodávkami dodá platné licenčné podmienky OSS. Licenčné podmienky OSS 
majú pred touto zmluvou prednosť. Podrobné informácie o softwari tretích osôb a OSS, ktoré sú 
obsiahnuté v dodávkach, sú k dispozícii v softwarovej dokumentácii (napr. README_OSS). 
 

2.6 Práva udelená týmto článkom 2 je možné previesť na tretiu osobu iba spoločne s prevodom vlastníctva 
všetkých dodávok na túto tretiu osobu. 

 
2.7 Ak by aj bolo týmto dotknuté zákazníkove právo duševného vlastníctva, spoločnosť OEZ Slovakia, spol. 

s r.o. a jej pridružené spoločnosti sú oprávnené pod podmienkou dodržania platných zákonov 
zhromažďovať, užívať, upravovať a kopírovať pre vlastné obchodné účely akékoľvek údaje, ktoré na 
základe tejto zmluvy obdrží. Zákonné povinnosti ohľadne osobných údajov nie sú týmto dotknuté. 
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3. Ceny a platobné podmienky 
 
3.1 Ak nie je písomne dohodnuté niečo iné, ceny nezahrňujú balné , dopravné, poistenie a ďalšie dodatočné 

poplatky (napríklad za skladovanie, kontroly zo strany tretích osôb). Cena, ktorú je zákazník povinný 
podľa tejto zmluvy zaplatiť sa v tejto zmluve ďalej označuje ako „zmluvná cena“. 

 
3.2 Zmluvná cena nezahrňuje žiadne nepriame dane (napr. majetková daň, licenčná daň, daň z predaja, 

daň z užívania, daň z pridané hodnoty alebo podobná daň) a/alebo poplatky, clo alebo verejné poplatky 
súvisiace so zmluvou. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť alebo nahradiť spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s 
r.o. všetky, dane, cla, poplatky alebo iné verejné poplatky, ktoré jej budú v súvislosti s dodávkami 
uložené. Všetky platby musia byť bez zrážok (napr. na zrážkovú daň) uhradené na bankovom účte 
spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s r.o. do 30 dní od vystavenia faktúry. Ak je zákazník zo zákona povinný 
previesť zrážku, splatná čiastka bude navýšená tak, aby spoločnosť OEZ Slovakia, spol. s r.o. obdržala 
čistú čiastku rovnajúcu sa tej, ktorú by dostala bez danej zrážky. Zákazník spoločnosti OEZ Slovakia, 
spol. s r.o. v primeranej lehote predloží potvrdenie o zaplatení dane. 

 
3.3 Bez toho či sú dotknuté prípadné ostatné práva spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s r.o., spoločnosť OEZ 

Slovakia, spol. s r.o. je oprávnená u platieb po splatnosti účtovať úrok z omeškania vo výške 0,1 % 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 
3.4 Každá zmluvná strana musí uhradiť všetky čiastky, ktoré na základe tejto zmluvy dlží druhej zmluvnej 

strane, bez uplatnenia zápočtov, protinárokov, odpočtov alebo zrážok akéhokoľvek druhu ak nebude 
písomne dohodnuté niečo iné alebo to nevyplýva z právnej úpravy. 

 
3.5 OEZ Slovakia, spol. s r.o. je oprávnená uskutočniť jednostrannú zmenu zmluvnej ceny. Takáto zmena 

zmluvnej ceny musí byť zákazníkovi oznámená písomne najneskôr 15 dní pred dodaním a to napr. 
formou zaslania nového cenníka. Zákazník je oprávnený do 2 pracovných dní od doručenia oznámenia 
o jednostrannej zmene zmluvnej ceny od príslušnej zmluvy odstúpiť a to písomným oznámením. 
V prípade, že zákazník vo vyššie uvedenej lehote od príslušnej zmluvy neodstúpi, so zmenou zmluvnej 
ceny (príslušnou zmenou zmluvy) súhlasí. Zmena zmluvnej ceny oznámená zákazníkovi podľa tohto 
odstavca sa ďalej uplatní i vo vzťahu ku všetkým objednávkam vykonaným zákazníkom (zmluvám 
uzatvoreným medzi OEZ Slovakia, spol. s r.o. a zákazníkom) po oznámení zmeny zmluvnej ceny, pokiaľ 
k dodávke príde po účinnosti zmeny zmluvnej ceny (napr. odo dňa platnosti nového cenníka). 

 
4. Dodacie lehoty a oneskorenie 
 
4.1 Dohodnuté termíny týkajúce sa dodávok alebo ich časti budú predlžované o primeranú lehotu, pokiaľ 

bude plnenie povinnosti OEZ Slovakia, spol. s r.o. oneskorené alebo sťažené treťou osobou alebo 
nesplnením povinnosti zákazníka. Patrí sem okrem odovzdania požadovaných dokumentov (napr. 
potrebných povolení a schválení), skoré vykonanie prác, ktoré má uskutočniť zákazník alebo tretia 
osoba menovaná zákazníkom a dodržanie platobných podmienok. Dodacia lehota je nezáväzná. 
V objednávke zákazníka (potvrdenie objednávky zo strany OEZ Slovakia, spol. s r.o. alebo ponuke OEZ 
Slovakia, spol. s r.o.) prijatie ponuky zákazníkom je uvedená približná dodacia doba, v rámci ktorej je 
možné dodávku uskutočniť za predpokladu obvyklého priebehu udalosti. Dodacia lehota nie je pro OEZ 
Slovakia, spol. s r.o. záväzná v prípade nepredvídateľných udalostí nezávislých na vôli strán, t.j. 
všetkých prípadov vyššej moci zahrňujúce tiež pandémiu, vojnové udalosti, zásahy a zákazy úradov, 
meškanie pri preprave, preclenie, škody spôsobené prepravou a pod. Výška uvedenej udalosti vrátane 
prípadov, ku ktorým príde u dodávateľov OEZ Slovakia, spol . s r.o. oprávňujú OEZ Slovakia, spol. s r.o. 
k predlženiu dodacej lehoty. Nároky zákazníka na náhradu škody z dôvodu takéhoto predlženia dodacej 
lehoty sú vylúčené, iba ak by OEZ Slovakia, spol. s r.o. škodu spôsobila úmyselne alebo hrubou 
nedbalosťou. 
 

4.2 Dielčia dodávka a dielčia fakturácia je povolená, iba ak vzhľadom k záujmom spoločnosti OEZ Slovakia, 
spol. s r.o i záujmom zákazníka nie je možné takúto dielčiu dodávku od zákazníka rozumne očakávať. 

 
 

4.3 Pokiaľ spoločnosť OEZ Slovakia, spol. s r.o. nedodrží dohodnutý dátum dokončenia výhradne vlastnou 
vinou, zákazník bude mať nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny tej časti dodávok, ktorú kvôli 
oneskoreniu nebolo možne začať užívať k zamýšľanému účelu za každý týždeň oneskorenia, za ktorý 
zákazníkovi kvôli tomuto oneskoreniu vznikla škoda. Zmluvná pokuta splatná v prípade oneskorenia je 
obmedzená na 5 % z ceny tej časti dodávky, ktorú kvôli oneskoreniu nebolo možne začať užívať 
k zamýšľanému účelu. 
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4.4 V právnych predpisoch povolenom rozsahu sú v prípade iného oneskorenia, než je oneskorenie 

výslovne uvedené v článku 4 a v článku 15.2 písm. A) nižšie, vylúčené akékoľvek práva a opravné 
prostriedky zákazníka. 

 
5. Prechod nebezpečia a vlastníckeho práva 
 
5.1 Nebezpečie škody na dodávkach alebo strata dodávok prejde na zákazníka pri dodaní. 
  
5.2 Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne dodávku prevziať, považujú sa dodávky za dodané. V takom 

prípade môžu byť dodávky uskladnené a poistené na nebezpečie a náklady zákazníka, všetky platobné 
povinnosti zákazníka sa stávajú splatnými a obdobne nastanú všetky ostatné dôsledky dodania. 
Zákazník bude povinný plniť svoje povinnosti podľa zmluvy tak, ako by dodávky boli dodané. Tieto 
dôsledky dodania sa budú vzťahovať na plánovaný dátum dodania, pokiaľ z dôvodu, za ktoré 
zodpovedá zákazník príde k odloženiu odoslania. 

 
5.3 Spoločnosť OEZ Slovakia, spol. s r.o. si zachová vlastnícke právo ku každej časti dodávok, pokiaľ za 

tuto časť dodávok nedostane úplne zaplatené. 
 
6. Vyššia moc 
 
6.1 „Udalosti vyššej moci“ sa rozumie každá udalosť, ktorej zmluvná strana alebo jej poddodávatelia 

nemohli rozumne zvládnuť, ktoré nešlo zabrániť uplatnením osvedčených odvetvových postupov a ktorá 
vedie k tomu, že zmluvná strana a jej pridružené spoločnosti alebo niektorý z jej poddodávateľov 
(„dotknutá zmluvná strana“) nie sú úplne schopní alebo čiastočne schopní plniť svoje povinnosti 
plynúce z tejto zmluvy alebo tieto povinnosti plní úplne alebo čiastočne s oneskorením. Medzi udalosti 
vyššej moci patrí aj vojna, verejné nepokoje, občianske nepokoje, terorizmus, prírodné katastrofy, 
epidémia, stávky, výluky, útoky na IT systémy spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s r.o. (napr. .vírusové 
útoky, útoky hackerov), nevydanie licencii, povolenia či schválenie alebo iné rokovanie, či nečinnosť 
orgánov verejnej moci, embarga či inej obchodnej sankcie uvalenej OSN, Európskou úniou alebo 
Spojenými štátmi americkými a ich dôsledkom môže byť podľa vlastného uváženia spoločnosti OEZ 
Slovakia, spol. s r.o. ona sama alebo niektorá jej pridružená spoločnosť vystavená sankciám, pokutám, 
strate výsad alebo ich rokovaním či nečinnosťou orgánov verejnej moci, ktoré poškodzujú spoločnosť 
OEZ Slovakia, spol. s r.o. či niektorú ich pridruženú spoločnosť, alebo odmietnutie dodávky zo strany 
subdodávateľa z podobných dôvodov ako sú dôvody uvedené tu, rokovanie či nečinnosť orgánov 
verejnej moci, vrátane akýchkoľvek subjektov, ktoré rokujú v ich mene (alebo pokiaľ to hrozí) alebo 
pokiaľ akýkoľvek poddodávateľ odmietne dodanie z rovnakých dôvodov. 
 

6.2 Pokiaľ nastane udalosť vyššej moci, dotknutá zmluvná strana sa nebude považovať za stranu 
porušujúcu povinnosti plynúce zo zmluvy pokiaľ dôsledky udalosti vyššej moci neprekoná, a to 
v rozsahu potrebnom k jej prekonaniu. 

 
6.3 Dotknutá zmluvná strana čo najskôr vyrozumie o udalosti vyššej moci a o svojich dotknutých 

povinnostiach druhú zmluvnú stranu. 
 
6.4 Pokiaľ nastane jedna alebo viac udalosti vyššej moci a ich dopad trvá celkom po dobu 180 dní, 

ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na základe písomnej výpovedi druhej zmluvnej strane zmluvu 
ukončiť ohľadne tej časti dodávok, ktorá doposiaľ nebola dodaná. Pokiaľ ide o doposiaľ nedodanú časť 
dodávok, bude mať spoločnosť OEZ Slovakia, spol. s r.o. nárok na to, aby zákazník nahradil nevyhnutné 
náklady súvisiace s jej ukončením. 

 
7. Povinnosti zákazníka 
 
7.1 Zákazník musí požiadať o všetky licencie, povolenia a schválenia nutné k sprevádzkovaniu a prevzatiu 

dodávok a musí ich získať. 
 

7.2 Zákazník nesie výhradnú zodpovednosť za poňatie, zavedenie a udržovanie holistického 
najvyspelejšieho bezpečnostného konceptu pre ochranu svojho podniku, závodu, systémov, strojov a 
sieti (vrátane produktov) proti kybernetickým hrozbám. „Kybernetická hrozba“ znamená akúkoľvek 
okolnosť alebo udalosť s potenciálnym nepriaznivým dopadom na závody, systémy, stroje a siete 
zákazníka (vrátane produktov) vo forme neoprávneného prístupu, zničeniu, prezradeniu a / alebo úpravy 
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informácií, odopretie služby (DoS útok) alebo podobných scenárov. Tento koncept musí okrem iného 
zahrňovať: 
a)  inštaláciu aktualizáciu akonáhle sú dostupné v súlade s inštalačnými pokynmi spoločnosti OEZ 

Slovakia, spol. s r.o. a používaním najnovších verzií produktov (to môže zahrnovať i zakúpenie 
aktualizácie hardwaru a softwaru zákazníkom). „Aktualizácia“ znamená akýkoľvek software, ktorý 
primárne obsahuje opravu softwarových chýb v produktov, aktualizáciu, ktorá rieši zraniteľnosť (tzv. 
„patch“) a / alebo drobné zlepšenie či vylepšenie produktov, ale neobsahuje významné nové 
vlastnosti. Používanie verzií produktov, ktoré už nie sú podporované, a nenainštalovanie najnovších 
aktualizácií môže zvýšiť vystavenie zákazníka kybernetickým hrozbám, 

b)  splnenie bezpečnostných doporučení, inštaláciu patchov a zavedenie ďalších súvisiacich opatrení, 
ktoré sú zverejnené okrem iného na http://www.siemens.com/cert/en/cert-security-advisories.htm, 

c)  pravidelnú kontrolu zraniteľnosti a testovanie, avšak za predpokladu, že (i) nie je vykonávaná 
v momente kedy je produkt používaný, (ii) konfigurácia systémov a úroveň zabezpečenia produktov 
nie je upravená a (iii) pokiaľ je zistená zraniteľnosť zákazníkom, zákazník je povinný prispôsobiť sa 
spoločnosti Siemens, nie je oprávnený odmietnuť prijatie produktov v prípade, že spoločnosť OEZ 
Slovakia, spol. s r.o. klasifikuje príslušnú zraniteľnosť ako irelevantné, a nie je oprávnený prezradiť 
zraniteľnosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s r.o., 

d)  zavedenie a udržovanie najvyspelejších hesiel, 
e)  pripojenie systémov, strojov a súčasti zákazníka a produktov na podnikovú sieť alebo internet iba 

pokiaľ a v rozsahu v akom je takéto pripojenie potrebné a iba pokiaľ bude zaistené zodpovedajúce 
bezpečnostné opatrenia (napr. firewally, overenie klienta a siete a / alebo segmentácia siete) a 
dodržovanie pokynov výrobcu. 

 f)   minimalizácia rizika preniknutia malwaru (napr. prostredníctvom obsahu USB pamäťového média a 
ďalších externých pamäťových zariadení pripojených na produkty) prostredníctvom skenerov 
malwaru alebo iných zodpovedajúcich prostriedkov. 

 
7.3 Zákazník berie na vedomie, že pri odovzdávaní dodávok na mieste môže vzniknúť nebezpečný odpad 

vymedzený v platných právnych predpisoch. Zákazník je povinný na svoje vlastné náklady zaistiť 
kontajnery splňujúce všetky zákonné a regulačné požiadavky a je povinný s nebezpečným odpadom 
manipulovať a skladovať a likvidovať ich v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 
Pred vykonaním akýchkoľvek prác je zákazník povinný informovať spoločnosť OEZ Slovakia, spol. s 
r.o. o prípadných zdravotných alebo bezpečnostných rizikách, ktoré môžu mať pôvod v závode alebo 
zariadenia zákazníka alebo, ktoré sa môžu vyskytovať v mieste zákazníka, a to vrátane nie však 
výlučne, nebezpečných materiálov, ktoré sa môžu vyskytovať nad rámec tých, ktoré sú už výslovne 
uvedené vo zmluve alebo ktoré sa môžu vytvárať alebo uvoľňovať v súvislosti s dodávkami („zdravotné 
a bezpečnostné rizika“). 
 
Pokiaľ vznikne nejaké prípadne zdravotné alebo bezpečnostné riziko, spoločnosť OEZ Slovakia, spol. 
s r.o. môže aj keby tým prišlo k obmedzeniu ich ďalších práv a nárokov prerušiť prácu, pokiaľ nebude 
príslušné zdravotné alebo bezpečnostné riziko trvale vylúčené alebo pokiaľ zákazník neprevedie 
ochranné a preventívne opatrenia požadované spoločnosťou OEZ Slovakia, spol. s r.o.. 
 
Zákazník nahradí spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s r.o. všetky dodatočné náklady, ktoré vzniknú 
v dôsledku zavedenia zvláštnych ochranných a preventívnych opatrení, ktorá bude spoločnosť OEZ 
Slovakia, spol. s r.o. považovať za potrebné pre vysporiadanie sa zo stávajúcimi zdravotnými a 
bezpečnostnými rizikami, a náklady plynúce z prerušenia. Harmonogramy, dohodnuté termíny a lehoty 
budú podľa toho náležite upravené. 
 
Zákazník je zodpovedný za zdravotné a bezpečnostné podmienky v príslušnom mieste, je povinný 
dodržiavať akékoľvek platné zákony, nariadenia a požiadavky Európskej únie a je povinný zaviesť a 
vykonávať hodnotenia rizík potenciálneho nebezpečenstva čo sa týka zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov na mieste, opatrenia ku kontrole takých rizík (vrátane vhodných bezpečnostných a 
pracovných nariadení pre prácu na mieste, núdzových a evakuačných postupov a účinných systémov 
a zdrojov zdravotnej pomoci), a prípadné potrebné nápravné opatrenia. Pred vykonaním akýchkoľvek 
činností na mieste je zákazník povinný poskytnúť pracovníkom spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s r.o. a 
ich poddodávateľov požadované bezpečnostné a pracovné nariadenia a súvisiace školenia. Pokiaľ 
spoločnosť OEZ Slovakia, spol. s r.o. poskytne zákazníkovi bezpečnostnú a zdravotnú dokumentáciu 
pre príslušné miesto, zákazník je povinný dodržiavať nariadenia uvedené v tejto dokumentácii, a to 
vrátane poskytnutých aktualizácií. 
 

http://www.siemens.com/cert/en/cert-security-advisories.htm
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Zákazník zodpovedá, že príslušné miesto vrátane okolitého ovzdušia a všetkých častí závodu, s ktorými 
zamestnanci alebo poddodávatelia spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s r.o. môžu prísť do styku nebude 
obsahovať azbest. U okolitého ovzdušia máme za to, že neobsahuje azbest pokiaľ koncentrácia 
poletavých azbestových vlákien neprekročí hodnotu 1.000 vlákien /m3 meraných technikou SEM alebo 
10 000 vlákien /m3 meranú technikov PCM. Na žiadosť spoločnosti OEZ Slovakia, spol. s.ro. je zákazník 
povinný nechať si tieto podmienky potvrdiť oprávnenou a nezávislou inštitúciou. Spoločnosť OEZ 
Slovakia spol. s r.o .je oprávnená previesť príslušné merania . 
 

 V prípade, že vyššie uvedené časti alebo okolité ovzdušie budú obsahovať azbest alebo pokiaľ nebude 
zabezpečená trvalá absencia azbestu, spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. môže, bez toho aby tým 
prišlo k obmedzeniu jej ďalších práv a nárokov, pozastaviť akékoľvek práce v postihnutých oblastiach a 
odmietnuť akúkoľvek dodávku častí obsahujúcich azbest do svojho závodu alebo dielne, pokým nebude 
oprávnenou a nezávislou inštitúciou potvrdené, že príslušné miesto a časti neobsahujú azbest. Náklady 
na takéto potvrdenie a / alebo ďalšie výdaje súvisiace s azbestom v príslušnom mieste ponesie 
zákazník. Spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. môže súhlasiť s tým, že vykoná určitý obmedzený 
rozsah prác za určených ochranných opatrení, a to v rozsahu určenom spoločnosťou OEZ SLOVAKIA, 
spol. s r.o.. Spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. bude mať nárok na náhradu akýchkoľvek 
vzniknutých dodatočných nákladov a na zodpovedajúce predĺženie lehoty na vykonanie dodávok. 
 

7.4 Zákazník je zodpovedný za zber a likvidáciu odpadov pochádzajúcich z elektrických a elektronických 
zariadení a priemyselných batérií po skončení ich životnosti, a to na svoje vlastné náklady a v súlade 
so zákonmi platnými v mieste použitia. 

 
7.5 Ak sú dodávky oneskorené kvôli okolnostiam, za ktoré spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. nenesie 

zodpovednosť, zákazník spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. zaplatí všetky dodatočné náklady 
vyplývajúce z tohto oneskorenia. 

 
8. Zmeny  
 
8.1 Ak po dátume podpísania zmluvy príde ku zmene alebo doplneniu platných zákonov, pravidiel a 

predpisov, technických štandardov a kódexov správnej praxe alebo rozhodnutí či pokynov vydaných 
súdmi alebo orgánmi verejnej moci, spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. bude oprávnená zmluvu 
upraviť tak, ako bude treba, aby boli kompenzované negatívne dopady týchto zmien alebo dodatočné 
požiadavky vyplývajúce z týchto zmien, okrem iného vrátane úpravy zmluvnej ceny tak, aby 
zohľadňovala dodatočné náklady, ktoré spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. majú vzniknúť, úpravy 
časových harmonogramov a rozsahu dodávok. 

 
8.2 Zákazník preberá riziko zmeny okolností v zmysle §§ 1764 až 1766 Občianskeho zákonníka. 
 
9. Zodpovednosť za vady 
 
9.1 Vadou sa v tejto zmluve, s výhradou článku 9.2, rozumie akákoľvek nezhoda dodávok s výslovnými 

podmienkami tejto zmluvy, ktorá vznikne v dôsledku stavu dodávok v momente prechodu nebezpečia 
škody na zákazníka („vady“). 
 

9.2 Za vady sa nepovažuje najmä nasledujúce: 
a) bežné opotrebenie, nezhoda spôsobená nadmerným preťažením, 
b) nezhoda spôsobená zlým alebo nedbalým zaobchádzaním; nedodržaním pokynov alebo doporučení 

uvedených v návode na obsluhu alebo údržbe a iných dokumentoch; 
c) inštalácia, montáž, úprava, uvedenie do prevádzky alebo činnosti pred uvedením do prevádzky, 

ktoré nevykonala spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., 
d) nereprodukovateľné chyby softwaru, 
e) vady, ktoré významne nenarušujú užívanie príslušných dodávok. 

 
9.3 Zákazník dodávky ihneď po dodaní skontroluje a akékoľvek vady spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s 

r.o. písomne oznámi bez zbytočného odkladania. Pokiaľ tak neurobí, budú vylúčené jeho nároky zo 
zjavných vád.  
 
Po tomto písomnom vyrozumení spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. vadu podľa svojho uváženia 
odstráni opravením, výmenou alebo opätovným vyhotovením. Spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 
bude mať primeranú lehotu a príležitosť k odstráneniu vady. Za týmto účelom jej zákazník poskytne 
prístup k nevyhovujúcim dodávkam počas prevádzky, vykoná nevyhnutnú demontáž a opätovnú montáž 
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a poskytne spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. prístup k údajom o prevádzke a údržbe, to všetko 
bezplatne. 

 
9.4 Ak nie je dohodnuté inak, lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia predstavuje 12 mesiacov. 

Začína plynúť v deň prechodu nebezpečia škody. 
 

Pri vymenených alebo opravených častiach dodávok lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia 
predstavuje 6 mesiacov od dátumu výmeny alebo opravy, pokiaľ pôvodná lehota na uplatnenie práv 
z chybného plnenia už uplynula skorej. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia v každom prípade 
skončí najneskôr 24 mesiacov od začiatku pôvodnej lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia. 

 
9.5 Spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. nezaručuje, že akákoľvek časť služieb bude bezpečná 

z hľadiska kybernetických hrozieb a že nebude obsahovať slabé miesta. Pokiaľ je chybný software, 
spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. je povinná poskytnúť zákazníkovi iba aktualizovanú verziu 
softwaru, v ktorej bola vada odstránená, a to akonáhle bude táto aktualizovaná verzia od spoločnosti 
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. alebo od jej poskytovateľa licencie, ak je spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. 
s r.o. iba držiteľom licencie, primerane k dispozícii. Pokiaľ spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 
software sama upravila alebo sama vyvinula, poskytne zákazníkovi až do zabezpečenia aktualizovanej 
verzie softwaru taktiež dočasné riešenie na zamedzenie chyby alebo iné provizórne nápravné riešenie, 
pokiaľ je toto riešenie na zamedzenie chyby alebo provizórne riešenie realizovateľné s primeranými 
nákladmi a pokiaľ by inak bola obchodná činnosť zákazníka významne sťažená. 

 
9.6 Ak spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. vykoná opravné práce a existencia vady nakoniec nie je 

zistená, zákazník jej za tieto opravné práce, vrátane diagnostiky chýb, zaplatí. 
 
9.7 Akákoľvek iná zodpovednosť spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. a práva a opravné prostriedky 

zákazníka v prípade iných vád dodávok, než sú vady výslovne uvedené v tomto článku 9, alebo v 
prípade podľa článku 15.2 písm. b), kedy spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. najmenej trikrát vadu 
neodstránila, sú vylúčené. Všetky záruky, prehlásenia, podmienky a všetky ostatné požiadavky 
akéhokoľvek druhu, ktoré vyplývajú z predpisov alebo zákonov, sú z tejto zmluvy vylúčené v 
maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Pokiaľ však spoločnosť OEZ 
SLOVAKIA, spol. s r.o. poskytla záruku za kvalitu, nahrádza takáto záruka za kvalitu práva z chybného 
plnenia. 

 
10. Práva duševného vlastníctva 
 
10.1 Pokiaľ tretia osoba uplatní voči zákazníkovi legitímne nároky s tým, že dielo porušuje PDV tejto tretej 

osoby, spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., s výhradou nasledujúcich ustanovení tohto článku 10, 
podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady buď: 
a) získa právo na užívanie príslušných PDV v súvislosti s dodávkami, alebo 
b) upraví dodávky tak, aby príslušná PDV nebola porušovaná, alebo 
c) vymení tú časť dodávok, ktorá PDV porušuje. 
 
Pokiaľ podľa názoru spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. nie ani jedna z vyššie uvedených možností 
reálne možná, môže príslušnú časť dodávok zobrať naspäť a vrátiť cenu zaplatenú za túto časť. 
 

10.2 Povinnosti spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. uvedené v článku 10.1 sú podmienené 
nasledujúcimi požiadavkami: 
a) zákazník spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. o nároku tretej osoby okamžite písomne vyrozumel 

a poskytol jej kópiu každého podania, oznámenia alebo iného úkonu súvisiaceho s údajným 
porušením, 

b) zákazník porušenie neuzná a poskytne spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. také splnomocnenie, 
informácie a pomoc, aké bude spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. požadovať pre účely 
obhajoby proti danému nároku alebo jeho vysporiadaniu, a 

c) spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. je priznané právo výlučného vedenia obhajoby (vrátane 
práva na výber právneho zástupcu) a výhradné právo daný nárok vysporiadať. 

 
Pokiaľ zákazník prestane dodávky alebo akúkoľvek ich príslušnú časť užívať, písomne tretej osobe 
oznámi, že toto ukončenie užívania nie je uznaním porušenia PDV. 
 

10.3 Akékoľvek nároky zákazníka sú vylúčené, ak je zákazník (vrátane jeho zástupcov, zamestnancov alebo 
dodávateľov) zodpovedný za porušenie PDV, čo okrem iného zahŕňa prípady, kedy porušenie PDV bolo 
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spôsobené osobitnými požiadavkami zákazníka, použitím dodávok na účel alebo spôsobom, ktorý 
spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. nemohla predvídať, zákazníkom vykonanou úpravou dodávok 
alebo užívaním dodávok v spojení s iným zariadením. 
 

10.4 Tento článok 10 upravuje výhradnú a výlučnú zodpovednosť spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 
za porušenie PDV tretích osôb. Akékoľvek iné alebo ďalšie práva a opravné prostriedky zákazníka sú 
vylúčené. 

 
11. Zodpovednosť  
 
11.1 Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, zodpovednosť spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 

za škody, náklady a výdavky sa riadi výlučne týmto článkom 11, bez ohľadu na právnu teóriu, na ktorej 
je zodpovednosť založená, vrátane, ale nie výlučne, zmluvnej, protiprávnej (vrátane nedbanlivosti), 
zodpovednosti za skresľovanie údajov, odškodnenie, záručnú zodpovednosť alebo inak. 

 
11.2 Spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. zodpovedá za ujmu na zdraví a za úmyselné konanie alebo 

opomenutie podľa platných právnych predpisov. 
 
11.3 Bez ohľadu na to, či ide o zodpovednosť za odškodnenie, zmluvnú zodpovednosť, delikt (vrátane 

nedbanlivosti a porušenia zákonnej povinnosti) alebo iné, spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. nie 
je v žiadnom prípade zodpovedná za ušlý zisk alebo príjem, stratu výroby, prerušenie prevádzky alebo 
stratu používania, kapitálové náklady, stratu záujmu, stratu informácií a/alebo údajov, v prípade nárokov 
vyplývajúcich zo zákazníckych zmlúv s tretími stranami, straty uhľovodíkov, straty energie, odklonov 
napätia, kolísania frekvencie, nákladov na zakúpenú alebo náhradnú energiu, alebo za akékoľvek 
nepriame alebo následné škody. 
 

11.4 Bez ohľadu na to, či ide o zodpovednosť za náhradu škody, zmluvnú zodpovednosť, delikt (vrátane 
nedbanlivosti a porušenia zákonnej povinnosti) alebo inú zodpovednosť vzniknutú na základe zmluvy 
alebo v súvislosti so zmluvou, celková zodpovednosť spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 
nepresiahne v úhrne 100 % pôvodnej zmluvnej ceny. Aby sa predišlo pochybnostiam, rovnaké 
podmienky platia pre poškodenie alebo zranenie spôsobené dodávkam vadami alebo opravami 
vykonanými spoločnosťou OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. po dodaní alebo prevzatí dodávok zákazníkom. 

 
11.5 Obmedzenia zodpovednosti uvedené v tejto zmluve pôsobia aj v prospech subdodávateľov spoločnosti 

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., jej zamestnancov, zástupcov alebo iných osôb konajúcich v jej mene. 
 

11.6 Všetky povinnosti spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. nahradiť škodu podľa tejto zmluvy zanikajú 
uplynutím lehoty na uplatnenie práv vyplývajúcich z chybného plnenia, pokiaľ to nie je v rozpore s 
kogentnými ustanoveniami zákona. 
 

11.7 V prípade, že plnenie zmluvy slúži alebo bude slúžiť na plnenie zákazníka v prospech tretej osoby a 
zákazník nie je konečným alebo jediným užívateľom dodávky alebo jej časti, je zákazník povinný 
zmluvne zabezpečiť obmedzenie svojej zodpovednosti dodávateľa na túto tretiu osobu v rovnakom 
rozsahu, v akom je zodpovednosť medzi spoločnosťou OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. a zákazníkom 
obmedzená týmito podmienkami. V prípade, že sa zákazník a tretia osoba, ktorej plnenie zmluvy slúži, 
platne nedohodnú na takomto obmedzení zodpovednosti, zákazník bude povinný nahradiť spoločnosti 
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. akúkoľvek škodu v rozsahu, ktorý predstavuje rozdiel medzi náhradou 
škody, ktorú spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. skutočne poskytla tretej osobe, a náhradou škody, 
ktorú by inak spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. poskytla tretej osobe pri existencii vyššie 
opísaného obmedzenia zodpovednosti. 

 
11.8 Akékoľvek práva a opravné prostriedky zákazníka voči spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., ktoré 

nie sú výslovne uvedené v zmluve, sú vylúčené. 
 

11.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zodpovednosť vyplývajúca z jadrovej udalosti alebo 
vzniknutá na základe jadrovej udalosti bude riadiť výlučne nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku a 
zásadami medzinárodných dohovorov (Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za 
jadrové škody prijatý 21. mája 1963 alebo Dohovor o zodpovednosti voči tretím stranám v oblasti 
jadrovej energie z 29. júla 1960, zmenený a doplnený dodatkovým protokolom z 28. januára 1964 a 
protokolom zo 16. novembra 1982). "Jadrová udalosť" znamená akúkoľvek mimoriadnu udalosť alebo 
sériu udalostí rovnakého pôvodu, ktorá spôsobí zranenie alebo smrť alebo stratu alebo škodu na 
majetku, stratu možnosti používať majetok, ujmu alebo škodu na životnom prostredí, alebo akúkoľvek 
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finančnú stratu, ktorá nesúvisí s vyššie uvedenou ujmou alebo škodou vyplývajúcou z rádioaktívnych, 
toxických, výbušných alebo iných nebezpečných vlastností zdrojového materiálu, špeciálneho 
jadrového materiálu alebo vedľajšieho produktu. 
 
Zákazník sa vzdá všetkých nárokov a práv na postih a predloží písomné dôkazy o tom, že jeho 
poisťovatelia sa vzdávajú všetkých práv na postih, a odškodní a zbaví spoločnosť OEZ SLOVAKIA, 
spol. s r.o. (a všetky spoločnosti v skupine OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. a ich zamestnancov, vedúcich 
pracovníkov, zástupcov, dodávateľov, poddodávateľov, poskytovateľov licencií a ich príslušných 
zamestnancov) zodpovednosti za všetky nároky, škody, straty a výdaje (vrátane právnych poplatkov a 
výdajov, a nákladov na obnovu životného prostredia) súvisiace so zranením, chorobou, onemocnením 
či úmrtím alebo škodou na majetku, škodou na životnom prostredí alebo finančnou škodou nesúvisiacou 
s vyššie uvedenými stratami či škodou, okrem iného vrátane ujmy, straty možnosti užívať alebo škody, 
ktorá nastane alebo vznikne v dôsledku jadrovej udalosti, a to ako v mieste (vrátane všetkých jadrových 
zariadení na výrobu elektriny v mieste), tak mimo nej. 
 
Zákazník bude udržovať v platnosti poistenie jadrovej zodpovednosti a zodpovednosti za jadrové škody, 
ktoré bude pre spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. prijateľné, alebo zabezpečí, aby toto poistenie 
udržoval v platnosti vlastník a/alebo prevádzkovateľ zariadenia. V rámci tohto poistenia bude spoločnosť 
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. buď uvedená ako ďalší poistenec, alebo bude stanovené, že spoločnosť 
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. bude chránená podľa svojich aktuálnych akcií. 
 
Zákazník v žiadnom prípade nebude spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. pre akékoľvek účely 
považovať za prevádzkovateľa jadrovej elektrárne, ani ju ako takúto nebude prezentovať. Ďalej 
zákazník prijme kroky nevyhnutné k zabezpečeniu toho, aby bol vlastník a/alebo prevádzkovateľ 
elektrárne príslušnými vládnymi orgánmi krajiny, pre ktorú je dielo (finálne) určené, prehlásený za 
prevádzkovateľa jadrovej elektrárne, alebo zabezpečí, aby tieto kroky prijal vlastník a/alebo 
prevádzkovateľ elektrárne. 
 
Bez toho aby tým spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. vznikli akékoľvek náklady, zákazník vykoná 
požadovanú dekontamináciu, likvidáciu a radiačnú hygienu v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie 
zmluvných povinností spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.. To zahrňuje dekontamináciu vybavenia 
alebo nástrojov spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. použitých pri plnení ich zmluvných povinností. 
Spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. nebude v žiadnom prípade povinná túto dekontamináciu, 
likvidáciu alebo radiačnú hygienu vykonať a časový harmonogram bude upravený tak, aby zohľadnil 
akékoľvek meškania spôsobené týmito opatreniami. 
 
Ochrana spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. zabezpečená ustanoveniami tohto článku zostane v 
platnosti, pokiaľ jadrová elektráreň nebude trvale vyradená z prevádzky. Tento článok môžu uplatniť 
zamestnanci spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., jej vedúci pracovníci, zástupcovia, dodávatelia, 
poddodávatelia, poskytovatelia licencií a ich príslušní zamestnanci. 

 
12   Postúpenie 
 
12.1 Zákazník túto zmluvu nesmie ani čiastočne postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu  

spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.. 
 
12.2 Spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. môže túto zmluvu alebo jej časť postúpiť pridruženej 

spoločnosti („pridružená spoločnosť“), ktorá je právnickou osobou („spoločnosť“) a ktorá je priamo 
či nepriamo ovládaná spoločnosťou OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., ovláda spoločnosť OEZ SLOVAKIA, 
spol. s r.o. alebo je ovládaná spoločnosťou, ktorú priamo či nepriamo ovláda spoločnosť OEZ 
SLOVAKIA, spol. s r.o.. 

 
12.3 Spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. je ďalej oprávnená túto zmluvu úplne alebo čiastočne postúpiť 

tretej osobe v prípade predaja alebo iného prevodu závodu spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. či 
jeho časti na tretiu osobu. 

 
13 Dôvernosť 
 
13.1 Zmluvné strany budú akékoľvek dokumenty, know-how, údaje alebo iné informácie poskytnuté druhou 

zmluvnou stranou („informácie“) používať výhradne pre účely tejto zmluvy a s nasledujúcimi výhradami 
budú zachovávať ich dôvernosť. Zmluvné strany sú oprávnené informácie oznámiť zamestnancom 
prijímajúcej zmluvnej strany a tretím osobám, ktoré tieto informácie primerane potrebujú poznať pre 
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účely tejto zmluvy, a to za predpokladu, že títo zamestnanci a tretie osoby budú zaviazané rovnakými 
povinnosťami na zachovanie dôvernosti. Zmluvná strana, ktorá informácie takto oznámi, ponesie 
zodpovednosť za porušenie týchto povinností zo strany svojich zamestnancov alebo tretej osoby. 

 
13.2 Táto povinnosť na zachovanie dôvernosti sa nevzťahuje na informácie, ktoré: 

a) sú verejne známe alebo sa verejne známymi stanú, a to nie vinou prijímajúcej zmluvnej strany, 
b) prijímajúcej zmluvnej strane v dobrej viere oznámi tretia osoba, ktorá je k ich oznámeniu oprávnená, 
c) prijímajúca zmluvná strana nezávisle vytvorí, bez toho aby sa odvolávala na informácie vymedzené 

v predchádzajúcom odstavci, 
d) prijímajúca zmluvná strana poznala ešte predtým, než jej ich druhá zmluvná strana oznámila, alebo 
e) zo zákona musia byť poskytnuté (s výhradou, že prijímajúca zmluvná strana je povinná o tejto 

požiadavke poskytujúcu zmluvnú stranu včas oboznámiť). 
 
13.3 Táto povinnosť ku zachovaniu dôvernosti zostane v platnosti i po splnení alebo ukončení tejto zmluvy 

po dobu 5 rokov. 
 
14 Pozastavenie 
 
14.1 Spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. je oprávnená pozastaviť plnenie svojich povinností 

vyplývajúcich zo zmluvy, pokiaľ (i) je zákazník v omeškaní s akoukoľvek platbou alebo s poskytnutím 
záruky za platbu požadovanú podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní, (ii) zákazník nesplní tie zo 
svojich povinností, ktoré sú nevyhnutné, aby spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. mohla dodávky 
dokončiť alebo dodať, alebo (iii) zákazník sa dopustí iného podstatného porušenia zmluvy alebo (iv) 
zákazník je voči OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. v omeškaní s platbou i na základe iného zmluvného vzťahu 
uzatvoreného medzi zákazníkom a OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. (po dobu takéhoto omeškania 
zákazníka nie je OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. v omeškaní s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo 
zmluvy a dohodnutý termín dodávky sa primerane predlžuje najmenej o dobu zodpovedajúcu dĺžke 
zhora uvedeného omeškania zákazníka). 

 
14.2 Ak spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. pozastaví plnenie zmluvy podľa článku 14.1 alebo v prípade, 

že zákazník pozastaví plnenie zmluvy bez výslovnej písomnej dohody so spoločnosťou OEZ 
SLOVAKIA, spol. s r.o., zákazník bude povinný okamžite spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 
zaplatiť za všetky už dodané časti dodávok. Ďalej zákazník spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 
nahradí všetky primerané dodatočné náklady a výdaje vzniknuté v dôsledku tohto pozastavenia (napr. 
platby subdodávateľom, cena čakacej doby, uvoľnenie a opätovné povolanie pracovníkov atď.). 
Zmluvné dáta budú posunuté o primeranú dobu potrebnú ku prekonaniu dôsledkov pozastavenia. 

 
15 Ukončenie 
 
15.1 Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu s okamžitou účinnosťou ukončiť na základe písomnej 

výpovede, pokiaľ druhá zmluvná strana vyhlási úpadok alebo konkurz, je voči nej vydané rozhodnutie 
o vymenovaní konkurzného správcu, uzavrie dohodu so svojimi veriteľmi, vykonáva svoju obchodnú 
činnosť pod dohľadom konkurzného správcu, zverenského správcu alebo správcu v prospech veriteľov 
alebo vstúpi do likvidácie. 

 
15.2 S výnimkami upravenými v článku 6.4 a v článku 15.1 je zákazník oprávnený zmluvu ukončiť iba v nižšie 

uvedených prípadoch, a to vždy na základe písomného oznámenia doručeného spoločnosti OEZ 
SLOVAKIA, spol. s r.o. 14 dní vopred:  
a) v prípade omeškania, pokiaľ je splatná maximálna zmluvná pokuta podľa článku 4.3, spoločnosti 

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. bola poskytnutá primeraná dodatočná lehota na dodanie, táto lehota 
uplynula a spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. sa počas nej v súvislosti s pokračujúcim 
omeškaním nezaviazala k zaplateniu ďalšej zmluvnej pokuty nad rámec vyššie uvedenej maximálnej 
zmluvnej pokuty, alebo 

b) v prípade, že sa spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. dopustila závažného porušenia zmluvy a 
toto porušenie nenapravila v primeranej lehote od obdržania písomného upozornenia zákazníka na 
toto porušenie.  

 
15.3 Ukončenie zmluvy zo strany zákazníka nebude mať vplyv na tie časti dodávok, ktoré už boli pred 

ukončením dodané alebo vykonané v súlade so zmluvou. Po ukončení v súlade s článkom 15.2 je 
zákazník i naďalej povinný zaplatiť spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. za všetky časti dodávok, 
ktoré boli dodané pred ukončením. Zákazník má právo na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu 
vznikli nad rámec zmluvnej ceny, pokiaľ si nechal chybné dodávky dodať/opraviť treťou osobou. Aby sa 
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predišlo pochybnostiam, článok 11 sa v prípade ukončenia uplatní. Právo na odstúpenie od zmluvy je 
vylúčené. 

 
15.4 Bez ohľadu na svoje ostatné prípadné práva vyplývajúce z tejto zmluvy je spoločnosť OEZ SLOVAKIA, 

spol. s r.o. oprávnená zmluvu ukončiť: 
a) pokiaľ zákazníka začne priamo alebo nepriamo ovládať akýkoľvek konkurent spoločnosti OEZ 

SLOVAKIA, spol. s r.o., alebo 
b) pokiaľ sa zákazník dopustil závažného porušenia zmluvy a toto porušenie nenapravil v primeranej 

lehote po vyrozumení zo strany spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. alebo je v omeškaní s 
akoukoľvek platbou alebo s poskytnutím záruky za platbu požadovanú podľa tejto zmluvy po dobu 
dlhšiu ako 60 dní, alebo 

c) pokiaľ pozastavenie plnenia zmluvy trvá viac ako 60 dní. 
 

15.5 V prípade ukončenia zo strany spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. má spoločnosť OEZ SLOVAKIA, 
spol. s r.o. právo na to, aby jej zákazník zaplatil (i) zmluvnú cenu po odpočítaní nákladov, ktoré boli 
ušetrené alebo ktoré nevznikli, a (ii) akékoľvek dodatočné náklady a výdaje, ktoré spoločnosti OEZ 
SLOVAKIA, spol. s r.o. kvôli ukončeniu vzniknú. 

 
16 Riešenie sporov / rozhodné právo 
 
16.1 Zmluva a akékoľvek spory alebo nároky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy, jej predmetu či vzniku 

alebo v súvislosti s práve uvedeným (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov), sa budú riadiť 
a chápať podľa hmotného práva Slovenskej republiky s vylúčením ustanovení umožňujúcich voľbu 
práva. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa nepoužije. 

 
16.2 Všetky spory vzniknuté na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane akýchkoľvek otázok 

ohľadom ukončenia alebo následnej zmeny zmluvy, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté v súlade 
s Pravidlami rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory („ICC“). Pokiaľ je hodnota 
predmetu sporu, vrátane hodnoty prípadných protinárokov, nižšia ako 1.000.000 EUR, súd bude tvoriť 
jeden rozhodca, a pokiaľ hodnota predmetu sporu predstavuje 1.000.000 EUR alebo viac, súd bude 
zložený z troch rozhodcov. Ak je súd zložený z troch rozhodcov, každá zmluvná strana navrhne ICC na 
schválenie jedného rozhodcu. Obaja títo rozhodcovia sa potom do 30 dní od svojho vymenovania 
dohodnú na rozhodcovi treťom. Pokiaľ sa títo dvaja rozhodcovia v stanovenej tridsaťdňovej lehote na 
treťom rozhodcovi nedohodnú, bude vybraný a menovaný ICC. 
 

16.3 Rozhodcovské konanie sa bude konať v Bratislave v Slovenskej republike. Rozhodcovské konanie bude 
vedené v slovenskom jazyku. Akýkoľvek príkaz k predloženiu alebo poskytnutiu dokumentov bude 
obmedzený na dokumenty, o ktoré sa každá zmluvná strana výslovne opiera vo svojom podaní (vo 
svojich podaniach). 

 
16.4 Na žiadosť zmluvnej strany rozhodcovský súd zmluvnej strane uplatňujúcej si nárok alebo protinárok 

nariadi, aby poskytla záruku za právne a iné náklady druhej zmluvnej strany súvisiace s daným nárokom 
či protinárokom, a to vo forme bankovej záruky alebo takým iným spôsobom a za takých podmienok, 
ktoré bude rozhodcovský súd považovať za vhodné. 

 
16.5 Vylučuje sa použitie § 558 odst. 2, §1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2 a 3, 

§ 1765, §§ 1798 až 1800, § 1950, § 1995 odst. 2 a § 2630 Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany 
výslovne potvrdzujú, že túto zmluvu uzatvárajú ako podnikatelia pri svojom podnikaní. Ani jedna 
zmluvná strana voči druhej nemá postavenie slabšej strany. 

 
17 Súlad s predpismi o kontrole vývozu 

 
17.1 Pokiaľ zákazník vykonáva dodávky (hardware a/alebo software a/alebo technológie a tiež 

zodpovedajúcu dokumentáciu a/alebo práce či služby, bez ohľadu na spôsob poskytnutia, a/alebo 
vrátane akéhokoľvek druhu technickej podpory) dodané spoločnosťou OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. tretej 
osobe kdekoľvek na svete, dodrží všetky platné vnútroštátne a medzinárodné predpisy o kontrole 
(spätného) vývozu. Zákazník v každom prípade dodrží predpisy o kontrole (spätného) vývozu 
Slovenskej republiky, Európskej únie a Spojených štátov amerických. 
 

17.2 Pred akýmkoľvek prevodom dodávky na tretiu osobu, zákazník zvlášť preverí a zabezpečí vhodnými 
opatreniami, že: 
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a) týmto prevodom alebo sprostredkovaním zmlúv týkajúcich sa dodávky alebo poskytnutím iných 
ekonomických zdrojov v spojení s dielom nenastane žiadne porušenie embarga uvaleného 
Európskou úniou, Spojenými štátmi americkými či Organizáciou spojených národov, 

b) dodávka nebude určená k použitiu v súvislosti s vyzbrojovaním, jadrovou technológiou alebo 
zbraňami, pokiaľ (a v takom rozsahu), v akom je také použitie predmetom zákazu alebo povolení, 
ibaže také povolenie bolo vydané, 

c) budú vzaté do úvahy predpisy všetkých sankčných zoznamov Európskej únie a Spojených štátov 
amerických týkajúce sa obchodovania s osobami a organizáciami v nich uvedených. 

 
17.3 Pokiaľ je zákazník povinný vykonávať kontroly vývozu, na požiadanie spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. 

s r.o. ihneď poskytne všetky informácie týkajúce sa konkrétneho koncového zákazníka, miesta určenia 
a plánovaného použitia dodávky dodanej spoločnosťou OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. a tiež informácie o 
existujúcich vývozných obmedzeniach. 
 

17.4 Zákazník spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. odškodní a zbaví zodpovednosti za všetky nároky, 
konania, žaloby, pokuty, straty, náklady a škody vzniknuté nedodržaním alebo v súvislosti s 
nedodržaním predpisov o kontrole vývozu zo strany zákazníka a nahradí spoločnosti OEZ SLOVAKIA, 
spol. s r.o. všetky súvisiace straty a výdaje. 

 
 
18 Ostatné ustanovenia 
 
18.1 Spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. nie je povinná túto zmluvu plniť, pokiaľ je plnenie ovplyvnené 

akýmikoľvek prekážkami vyplývajúcimi z vnútroštátnych či medzinárodných požiadaviek v oblasti 
zahraničného obchodu a cla, embarga alebo iných sankcií, vrátane, nie však výlučne sankcií uvalených 
Organizáciou spojených národov, Európskou úniou alebo Spojenými štátmi americkými, ktoré môžu, 
podľa vlastného uváženia spoločnosti OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., vystaviť spoločnosť OEZ 
SLOVAKIA, spol. s r.o. alebo akúkoľvek z jej pridružených spoločností sankciám, pokutám alebo iným 
opatreniam orgánov verejnej moci poškodzujúcim spoločnosť OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. alebo 
akúkoľvek z jej pridružených spoločností. 
 

18.2 Ak príslušný súd alebo rozhodcovský súd niektoré ustanovenia tejto zmluvy zakáže alebo vyhlási 
za neplatné či nevymáhateľné, nebude tým dotknutá platnosť a vymáhateľnosť žiadneho iného 
ustanovenia. Zmluvné strany vyvinú primerané úsilie, aby takéto ustanovenia nahradili ustanovením 
zákonným, platným a vymáhateľným, ktoré bude mať rovnaký alebo podobný výsledok. 

 
18.3 Všetky úpravy, zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomne vo forme písomnej 

dohody, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán. 
 

18.4 Písomnou formou sa v zmysle týchto podmienok rozumie dokument vyhotovený buď a) v tlačenej 
(listinnej) podobe s vlastnoručným podpisom alebo zaručeným / uznávaným / kvalifikovaným 
elektronickým podpisom či elektronickou značkou, alebo b) v elektronickej podobe so zaručeným / 
uznávaným / kvalifikovaným elektronickým podpisom či elektronickou značkou. 

 
18.5 Pokiaľ niektorá zmluvná strana uplatní zákonom alebo touto zmluvou upravené právo, oprávnenie alebo 

opravný prostriedok s oneskorením alebo pokiaľ ho neuplatní vôbec, dané právo, oprávnenie alebo 
opravný prostriedok tým nebudú dotknuté ani poškodené a toto oneskorenie či neuplatnenie nebude 
pôsobiť ako vzdanie sa daného práva, oprávnenia alebo opravného prostriedku. 

 
18.6 Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán a nahrádza a ruší všetky predchádzajúce 

písomné a ústne dohody, prísľuby, uistenia, záruky, prehlásenia medzi nimi ohľadom predmetu tejto 
zmluvy. Každá zmluvná strana potvrdzuje, že pri uzatvorení tejto zmluvy sa neopiera o žiadne tvrdenie, 
prehlásenie, uistenie alebo záruku (i keď poskytnuté v dobrej viere, alebo z nedbanlivosti), ktoré nie je 
uvedené v tejto zmluve, a že v tomto ohľade nebude mať žiadne opravné prostriedky. Každá zmluvná 
strana súhlasí s tým, že na základe prehlásení uvedených v tejto zmluve nebude mať žiadne nároky 
vyplývajúce z poskytnutia nepravdivých informácií v dobrej viere alebo z nedbanlivosti. 

 
18.7 Pokiaľ je táto zmluva napísaná v slovenskom a anglickom (alebo inom) jazyku, prednosť má slovenská 

verzia. 
 
 

1.1.2023                 OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 


