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Nákupné podmienky („NP“) 
spoločnosti DOKA DREVO s.r.o. („DOKA“) 

 

Stav 26/03/2020 

I. Všeobecne 

Tieto nákupné podmienky (ďalej len „NP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých zmluvných vzťahov so zmluvnými partnermi (ďalej len „ZP“), od ktorých DOKA nadobúda alebo nakupuje tovary 

alebo plnenia akéhokoľvek druhu, najmä vykonanie diela, plnenie služieb, bez ohľadu na to, či sú tieto tovary alebo plnenia pre DOKU alebo na účely odovzdania tretej osobe, či už s alebo bez 

ďalšieho spracovania/opracovania zo strany DOKY. Zmeny alebo vedľajšie dojednania musia mať písomnú formu, toto sa vzťahuje aj na upustenie od požiadavky písomnej formy. Obchodné 

podmienky ZP DOKU nezaväzujú. Platia výlučne tieto NP. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto NP neplatné alebo neúčinné, nie je takou skutočnosťou dotknutá platnosť zostávajúcich 

ustanovení. Platné sú len písomné objednávky, resp. zadania prác. Ústne alebo telefonické dohody sú záväzné len tak, ako sú zo strany DOKY písomne potvrdené. 

 

II. Ceny a platobné podmienky 

1. Ceny sú pevné ceny a už v sebe zahŕňajú DPH, náklady balenia a akejkoľvek prípadnej montáže, poistenie a dodávku voľne do ľubovoľného miesta prijatia, ktoré oznámi DOKA, vrátane vykládky 

a všetky ostatné náklady alebo poplatky vznikajúce v spojitosti s dodávkou a pod.. Predbežné rozpočty (ponukové rozpočty), návrhy, ponuky ako aj plánovacie a poradenské plnenia sú pre DOKU 

bezplatné, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

2. Splatnosť faktúr ZP za vykonané dodávky, resp. plnenia začína plynúť doručením DOKE, okrem prípadov, keď plnenie/dodávka ZP nie je v súlade so zmluvou (riadna a vykonaná včas) alebo bola 

zo strany DOKY namietaná. DOKA uhradí faktúru podľa svojej voľby v hotovosti, prevodom prostredníctvom peňažného ústavu, šekom alebo akceptom do 60 dní po doručení riadne vyhotovenej,  

všetkými zákonnými náležitosťami vybavenej a preskúmateľnej faktúry, ak DOKA nevyužila svoje právo vykonať jednostranný zápočet. ZP aj DOKA zhodne vyhlasujú, že s uvedenou splatnosťou 

faktúr súhlasia. Ak dôjde k platbe do 30 dní po doručení faktúry, má DOKA právo na zľavu (skonto) vo výške 3%. 

3. DOKA má právo započítať svoje otvorené pohľadávky oproti pohľadávkam a nárokom ZP.  

 

III. Termín dodania / znášanie nebezpečenstva škody 

1. Dodacie lehoty a termíny sa musia striktne dodržiavať. K dohodnutému termínu musí tovar dôjsť do miesta prijatia, ktoré oznámi DOKA. Ak sa tak nestane, má DOKA podľa svojho uváženia právo 

odmietnuť omeškanú dodávku alebo od zmluvy odstúpiť aj bez stanovenia dodatočnej lehoty alebo ďalej trvať na splnení. 

2. Ak nebolo (nie je) dojednané niečo iné, prechádza nebezpečenstvo škody na dodanom tovare na DOKU najskôr okamihom úspešne vykonanej dodávky a prípadnej vykládky v mieste prijatia, ktoré 

oznámila DOKA. Ak má ZP vec (najmä stroj) ešte namontovať a/alebo inštalovať, prejde nebezpečenstvo škody na tovare až vtedy, keď ZP úplne a úspešne vykoná montáž alebo inštaláciu a DOKA 

podpísala prípadný preberací protokol. Dojednáva sa, že vrátenia (odosielanie vrátení tovaru) sú vždy na nebezpečenstvo a náklady (účet) ZP. 

 

IV. Záruka / náhrada škody / zodpovednosť za výrobok 

1. Odchylne od ustanovení §§427, 428 a 562 slovenského Obchodného zákonníka sa dojednáva, že DOKA nie je viazaná povinnosťou bezodkladne prezrieť tovar (veci), ktoré boli predmetom plnenia 

a/alebo podať správu o vadách a/alebo reklamovať vady.  

2. ZP zodpovedá za to, že jeho zmluvné plnenia – najmä dodávky tovaru, plnenia týkajúce sa vykonania diela vo forme opracovania, spracovania alebo výroby výrobkov a plnenie služieb vždy 

zodpovedajú danému účelu použitia, ktorý bol alebo musel byť ZP známy. ZP sa zaväzuje vyjasniť si podaním žiadosti DOKE prípadné pochybnosti o účele použitia. ZP tiež garantuje a zodpovedá 

najmä za to, že v prípade odplatného alebo bezodplatného scudzenia (odovzdania) výrobkov, na ktorých ZP vykonal plnenia (výkony) akéhokoľvek druhu, tretej osobe, budú tieto výrobky môcť 

byť použité na treťou osobou sledovaný účel použitia. 

3. ZP zodpovedá aj za zavinenie svojich (sub)dodávateľov. Ak DOKA poskytne ZP pracovné sily, najmä na opracovanie, montáž, vykonanie skúšky alebo na vykládku, podliehajú tieto pracovné sily 

vedeniu a usmerneniam ZP a sú považované za jeho pomocníkov pri plnení a za ich chybné výkony preto nezodpovedá DOKA ale ZP. 

4. Ohľadom dodaného tovaru a ohľadom vykonaného diela preberá ZP úplnú záruku v trvaní 24 mesiacov pri veciach hnuteľných a 60 mesiacov pri veciach nehnuteľných. V prípade, že sa vec dodaná 

ZP DOKOU spracúva, opracúva, upravuje alebo ďalej predáva, daruje alebo inak scudzuje tretej osobe, predlžuje sa doba 24 mesiacov o dobu potrebnú na spracovanie, opracovanie a/alebo o 

dobu do ďalšieho predaja, scudzenia alebo odovzdania. Záruka začína plynúť od prevzatia resp. odberu sa vzťahuje na všetky vady, ktoré sa objavia počas záručnej doby. ZP je tiež v rámci tejto 

záruky povinný k náhrade všetkej škody vzniknutej DOKE následkom vadného plnenia / vadnej dodávky, bez toho, aby bolo potrebné preukazovať zavinenie. 

5. Popri záruke má DOKA neobmedzene k dispozícii zákonné prostriedky na vyvodzovanie zodpovednosti za vadné plnenie v rámci zákonných lehôt.  Na základe vzájomnej dohody platí nevyvrátiteľná 

domnienka závadnosti veci k okamihu prevzatia tak, že vec sa považuje za odovzdanú a prevzatú ako vadná, keď sa vada objaví do 24 mesiacov po odovzdaní/prevzatí veci pri hnuteľných veciach 

alebo do 60 mesiacov pri nehnuteľnostiach. Pri vzniku prípadu zodpovednosti za vady má DOKA slobodné právo voľby požadovať zľavu z ceny alebo odstúpiť od daného konkrétneho zmluvného 

vzťahu aj bez stanovenia dodatočnej lehoty alebo opravu alebo výmenu vadnej veci za bezvadnú. Opravu alebo výmenu však môže DOKA žiadať, len ak to nie je nemožné alebo spojené 

s neprimerane vysokými nákladmi. 

6. Dodávky a plnenia ZP musia ohľadom bezpečnosti výrobkov spĺňať požiadavky dotknutých predpisov vrátanie noriem, najmä slovenského zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 

výrobkom. Ak tretia osoba nadobudne v súvislosti s plnením ZP práva alebo nároky ktoré bude uplatňovať voči DOKE, ZP sa zaväzuje nahradiť DOKE všetku na základe takej skutočnosti vzniknutú 

škodu. ZP týmto preberá v zmysle ust. § 531 slovenského Občianskeho zákonníka všetky záväzky (dlhy), ktoré DOKE vznikli z dôvodu povinnosti odstránenia (náhrady) škody (za podmienky súhlasu 

poškodenej strany); ak s tým poškodená strana nesúhlasí alebo to zákon neumožňuje má ZP povinnosť odstrániť škodu podľa ust. § 534 slovenského Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti sa 

ZP zaväzuje, že v období 15 rokov od dodávky určí (oznámi) na základe žiadosti DOKY príslušného výrobcu, importéra alebo toho, kto mu výrobok dodal a uchovávať všetky účelu obrany pred 

nárokmi tretích osôb z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú vadnými výrobkami slúžiace podklady a tieto poskytnúť DOKE včas k dispozícii. Ak sa dĺžka obdobia podľa predchádzajúcej vety 

ukáže ako neplatná alebo neprimeraná, platí dĺžka obdobia najdlhšie platná podľa príslušných právnych predpisov alebo najdlhšie primeraná. V prípade, že ZP vykonáva v DOKE akékoľvek plnenie 

(vrátane vykládkových a montážnych prác) musí sa ZP okrem ostatnej zodpovednosti vo vzťahu k DOKE starať aj o to, aby boli dodržané dotknuté predpisy o BOZP. 

 

V. Zákaz započítania a zákaz postúpenia 

1. ZP nie je oprávnený započítať vlastné pohľadávky oproti nárokom alebo pohľadávkam DOKY alebo z akéhokoľvek dôvodu zadržiavať alebo znižovať plnenia bez jej písomného súhlasu. Tento zákaz 

započítania neplatí pre pohľadávky ZP, ktoré DOKA písomne uznala alebo ktoré boli právoplatne priznané súdom. 

2. ZP nie je oprávnený postúpiť vlastné pohľadávky voči DOKE bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu. 

 

VI. Vyššia moc 

1. Vylučuje sa aplikácia ustanovení §374 a §377 Obchodného zákonníka. Dojednáva sa, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (alebo aj „vyššiu moc“) sa považujú také právne relevantné 

skutočnosti, ktoré nastali (nastávajú) mimo kontroly zmluvných strán, a to najmä (avšak nielen): akýkoľvek druh živelných udalostí, výbuchov, epidémií alebo pandémií prenosnej alebo nákazlivej 

choroby / infekcie a opatrenia vlády alebo verejných úradov ako reakcia na všetko predchádzajúce, vojnové a teroristické činy, nepriateľské akcie (s alebo bez vyhlásenia vojny), invázia, akcie 

zahraničných nepriateľov, štrajky, výluky, nepokoje, akýkoľvek druh nedostatku pracovných síl, akýkoľvek druh zanedbania zo strany klienta, civilné nepokoje, vzbury, revolúcie, rebélie, karantény 

každého druhu, prírodné katastrofy, záplavy, požiare, embargá, bojkoty, revolty, explózie, nedostatok plynu, palív, prúdu, útoky hackerov, pirátstvo, prerušenia dopravy, vládne opatrenia 

a nariadenia, zmeny zákonov, neodvrátiteľné havárie. 

2. Nástup udalostí z titulu vyššej moci musí dotknutá strana čo najskôr oznámiť druhej strane, v každom prípade ale bez zbytočného odkladu. V takomto prípade musí dotknutá strana prijať všetky 

možné opatrenia na zamedzenie škôd, aby čo najviac limitovala dôsledky udalostí z titulu vyššej moci a musí  upovedomiť druhú stranu o všetkých možných následkoch a riešeniach. 

3. Ak by neproduktívnosť dotknutej strany pretrvávala alebo sa dá vychádzať z toho, že potrvá viac ako 2 mesiace, môže druhá strana ukončiť zmluvu písomným oznámením s okamžitým účinkom. 

 

VII. Ostatné 

1. ZP vyhlasuje, že ku dňu akceptácie týchto podmienok neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa DOKA mala stať ručiteľom za daň podľa ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b slovenského 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). ZP sa zaväzuje najneskôr do uplynutia splatnosti prvej faktúry doručenej DOKE predložiť 

DOKE potvrdenie vydané príslušným správcom dane, že ku dňu vydania potvrdenia v kalendárnom roku neporušil povinnosť podať daňové priznanie, v kalendárnom roku neporušil povinnosť 

zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť, neporušil povinnosť byť zastihnuteľný na adrese sídla alebo miesta podnikania a/alebo na adrese prevádzkarne alebo neporušil povinnosti pri daňovej kontrole. 
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2. DOKA je oprávnená zadržať z fakturovanej ceny čiastku zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej ZP na DOKU len v prípade, ak u ZP nastanú DOKOU preukázateľné 

a relevantným spôsobom doložené dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu v zmysle zákona o DPH, alebo ZP bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na 

zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH vedeným Finančným riaditeľstvom SR. DOKA je oprávnená takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených 

ZP na DOKU, ktorú bude DOKA povinná uhradiť ako ručiteľ podľa § 69 ods. 14 zákona o DPH. Nepoužitú časť zadržanej sumy DOKA vráti ZP po predložení potvrdenia vydaného príslušným správcom 

dane, že dôvody pre ktoré sa stala DOKA ručiteľom za DPH už odpadli resp. pominuli. 

3. V prípade, že DOKA dá ZP k dispozícii podklady, najmä nákresy, plány a vzory (šablóny), má ZP za povinnosť tieto preveriť najmä ohľadom ich správnosti (vhodnosti) a úplnosti a prípadné toho sa 

týkajúce pochybnosti vyjasniť na základe vlastnej iniciatívy s DOKOU.  Odovzdané podklady zostávajú vo vlastníctve DOKY a je potrebné ich po ukončení zmluvy alebo po zmluvnom plnení DOKE 

vrátiť. Autorské práva a/alebo ostatné chránené práva zachytené na týchto podkladoch sa zo strany DOKY neprevádzajú ani neprenechávajú na užívanie. 

4. ZP má povinnosť udržiavať najprísnejšie v tajnosti všetky podklady a ostatné informácie, ktoré obdržal od DOKY, najmä, avšak nie len, výrobné know-how, množstvá, dokumentácie a nákresy, 

ktoré boli ZP sprístupnené počas obchodného vzťahu s DOKOU alebo o ktorých sa dozvie inak a tieto použiť výlučne na splnenie predmetných dohôd. Tento záväzok pretrváva a zaväzuje aj po 

skončení obchodného vzťahu. 

5. ZP a DOKA sa týmto dohodli, že všetky plnenia v prospech DOKY sa uskutočňujú bez výhrady vlastníckeho práva. 

6. V prípade, že zmluvne nie je dohodnuté iné miesto odovzdania/prevzatia je pre všetky plnenia akéhokoľvek druhu, najmä dodávky a platby, dohodnuté ako miesto plnenia Cesta k Smrečine 11, 

Banská Bystrica, PSČ 974 01 , Slovenská republika. 

7.  DOKA DREVO s.r.o. (DDS) je spoločnosťou medzinárodného koncernu Umdasch; celý koncern a v rámci neho aj spoločnosť DDS prísne dbá na dodržiavanie zákonnosti a predpísaných ústavne 

konformne vykladaných pravidiel a vo svojom podnikateľskom konaní sa správa v tomto duchu. Spoločnosť DDS  vyžaduje rovnaký prístup aj od svojich zmluvných partnerov. V oblasti 

zamestnávania osôb sú možnosti preverovania niektorých relevantných skutočností ohraničené pravidlami o ochrane osobných údajov, preto sa v tejto oblasti DDS musí spoľahnúť na vyhlásenie, 

ubezpečenie a garanciu ZP. Na základe popísaných skutočností ZP vyhlasuje a ubezpečuje spoločnosť DDS, že sa nedopúšťa nelegálneho zamestnávania v zmysle ustanovení zákona č. 82/2005 Z. 

z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“) a žiadna 

fyzická osoba, ktorú ZP využíva na poskytovanie jeho plnenia pre DDS, ním nebola a nie je, ani kedykoľvek v budúcnosti nebude nelegálne zamestnávaná. ZP ďalej vyhlasuje, že neporušuje žiadnu 

svoju povinnosť, resp. zákaz v zmysle Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. ZP ubezpečuje DDS, že sa môže v dobrej viere spoľahnúť na všetky jeho vyhlásenia podľa 

predchádzajúcich viet. 

8. Za účelom dodržania svojich zmluvných záväzkov alebo v prípade oprávneného záujmu spracúva DOKA (teda DOKA DREVO, s.r.o., Cesta k Smrečine 11, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko) osobné 

údaje vzťahujúce sa na osobu ako meno, firemná adresa, firemné telefónne číslo ako aj firemná e-mailová adresa kontaktnej osoby zmluvného partnera. Spracovávanie trvá počas plnenia týchto 

zmluvných alebo zákonných povinností alebo pokiaľ je daný oprávnený záujem. Dotknutá osoba má príslušné práva podľa GDPR, najmä právo na výpoveď alebo výmaz ako aj právo na podanie 

sťažnosti príslušnému dohliadajúcemu orgánu v jej krajine. V prípade otázok vo veci ochrany osobných údajov v DOKE prosíme o zaslanie podnetu na adresu: podnety@doka.com 

9. Na všetky správne spory medzi DOKOU a ZP sa dojednáva výlučná príslušnosť vecne príslušného súdu pre Banskú Bystricu (t. j. Okresný súd Banská Bystrica alebo Krajský súd Banská Bystrica). 

DOKA je však oprávnená podať žalobu voči ZP aj na inom zákonom ustanovenom súde. 

10. Obchodný vzťah medzi DOKOU a ZP sa riadi slovenským právnym poriadkom s výnimkou kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného a kúpneho práva OSN. 

11. Kódex správania (pozri  https://www.doka.com/dokagroup/DOKA-DREVO.sk.php) pre pracovníkov Doka platí analogicky aj pre zmluvných partnerov. Zmluvný partner je povinný striktne 

dodržiavať usmernenia a regulatívy obsiahnuté v Kódexe správania. 
 

 

 

 

 

 

 


