
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 
 

1. Bezvýhradná platnosť všeobecných obchodných podmienok (VOP) 

 

1.1. Všetky dodávky realizované spoločnosťou Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. podliehajú týmto VOP, ak nie je v kúpnej zmluve výslovne 

uvedené inak. 

1.2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy odlišujú od konkrétnych ustanovení VOP, nemajú tieto odlišnosti vplyv na platnosť 

ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok. 

2. Ceny a spôsob ich stanovenia 

2.1. Ceny uvedené v cenníku nezahrňujú daň z pridanej hodnoty, ktorá sa vyčísluje zvlášť. Cenami sa rozumejú "vyplatené" do 

zjednaného miesta určenia, pri štandardných podmienkach poštovnej, železničnej, cestnej alebo kurýrnej prepravy. Dodávateľ 

si týmto vyhradzuje možnosť doúčtovať poplatky za nadštandardné doručenie  zásielok. Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s 

atypickým spôsobom doručenia (napr. dobierka, expres) sa vyčísľujú samostatne. 

2.2. Ceny zahrňujú balenie obvyklé v bežnom obchodnom styku. 

3. Platobné podmienky 

3.1. Ak nie je uvedené inak, faktúry sú splatné do 14 dní od dátumu ich vystavenia. Dodržanie lehoty splatnosti sa posudzuje podľa 

dátumu pripísania úhrady v prospech účtu dodávateľa. U šekov a zmeniek podľa dátumu ich preplatenia. 

3.2. Dodávateľ je oprávnený  započítať vlastné pohľadávky po lehote splatnosti s finančnými záväzkami voči tej istej osobe. Ďalej je 

oprávnený požadovať úroky z omeškania až do výšky 0,1% z celkovej fakturovanej čiastky vrátane DPH za každý deň omeškania 

po lehote splatnosti. Ďalšie práva dodávateľa nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

3.3. Započítateľné sú len také pohľadávky, ktoré sú nesporné alebo už v právnej moci. 

3.4. V prípade omeškania s platbou, ako aj v  odôvodnených pochybnostiach o platobnej schopnosti kupujúceho je dodávateľ 

oprávnený, bez obmedzenia svojich ďalších zákonných práv, uskutočniť všetky záväzky, ktoré vznikli z obchodného styku, ihneď 

splatnými a požadovať zálohu na doposiaľ nerealizované dodávky. 

4. Dodacie lehoty 

4.1. Dodacia lehota je dodržaná keď predmet kúpy bol dodaný do sídla alebo iného miesta určeného odberateľom. 

4.2. V prípade, že je nedodržanie dodacej lehoty spôsobené štrajkom alebo inými nezavinenými okolnosťami, akými sú napr. 

nedostatok materiálu či energie, nesprávne alebo oneskorené dodanie aj keď došlo k dôslednému výberu dodávateľov, alebo 

ak nedodržaniu lehoty nešlo zabrániť ani s obvyklou a rozumnou mierou starostlivosti a nasadenia, je možné dodaciu lehotu 

predĺžiť o dobu prekážky v dodávke. V prípade, že kupujúci dostatočne hodnoverne dokáže, že je pre neho predĺženie dodacej 

lehoty nemožné, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť  v rozsahu odpovedajúcom jej nesplnenej časti. V ostatných prípadoch 

zostávajú zákonná práva obidvoch zmluvných strán nedotknuté. 

4.3. Právo na náhradu škody, ktorá vznikla z omeškania, buď zo zmluvy alebo zo zákona, je vylúčené, ak presiahne 5% hodnoty 

nedodaného tovaru. Toto ustanovenie neplatí, pokiaľ v prípadoch úmyslu alebo hrubej nedbalosti prichádza v úvahu zákonné 

určenie. 

5. Expedícia, poistenie a prechod nebezpečenstva vzniku škody 

5.1. Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, volí spôsob dodania a prepravnú trasu dodávateľ. 

5.2. Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, volí spôsob dodania a prepravnú trasu dodávateľ. 

6. Oznamovacia povinnosť pri chybách tovaru (produktu) a škodách, ktoré  vznikli prepravou 

Jasné (evidentné)  chyby tovaru (produktu) pri použití vlastného dopravného prostriedku dodávateľa, taktiež škody spôsobené 

prepravou), chybnej dodávky a odchýlky v dodanom množstve musia byť oznámené dodávateľovi písomnou formou urýchlene, 

najneskôr však do 14 dní po dodaní tovaru (produktu). V prípade použitia iného spôsobu prepravy, než je vlastný dopravný 

prostriedok dodávateľa, je kupujúci povinný primeraným spôsobom uplatniť náhradu škody u prepravca. 

7. Výhrada vlastníctva 

7.1. Dodaný tovar (produkt) zostává vo vlastníctve dodávateľa až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci sa ďalej 

zaväzuje predávať tovar (produkt) v bežnom obchodnom styku tak, aby mohol dodávateľovi postúpiť pohľadávku z ďalšieho 

predaja, spoločne so všetkými vedľajšími právami, vo výške dodávateľom účtovanej čiastky a to kedykoľvek po jej vzniku. 

Zástavný a zaisťovací prevod práv nie je prípustný. 

7.2. V prípade spracovania tovaru (produktu) viazaného na výhradu vlastníckeho práva na základe ust. § 135b ods. 2 občianskeho 

zákonníku prechádza vlastnícke  právo k novo vzniknuté     veci na dodávateľa. 

8. Záruka a ručenie za vady 

8.1. Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť materiálnu alebo výrobnú vadu vylepšením, dodaním tovaru (výrobku) bez vad alebo 

zľavou z kúpnej ceny voľbou podľa vlastného uváženia. 

8.2. Záručná doba je 24 mesiacov od dňa prechodu nebezpečenstva vzniku škody. 

8.3. Zistené vady je nutné písomnou formou bezodkladne oznámiť dodávateľovi a súčasne uskutočniť opatrenia, aby  škoda, ktorá 

vznikla  bola čo najmenšia. 

8.4. Za vady tovaru (produktu), ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním alebo neodborným zachádzaním dodávateľ nenesie 

zodpovednosť. Taktiež nenesie zodpovednosť za neodborne uskutočnené opravy a úpravy tovaru (produktov) zo strany 

kupujúceho alebo tretej osoby. 

9. Nemožnosť plnenia 

Plnenie sa považuje za nemožné, ak je treba prekonať sťažené podmienky, vynaložiť vyššie náklady alebo poskytnúť plnenie len 

za pomoci tretej osoby. 

10. Miesto plnenia uschovania údajov 

10.1. Miestom plnenie kúpnej zmluvy sa rozumie miesto odovzdania tovaru (produktu) prvému prepravcovi. Pre realizáciu platby je 

týmto miestom sídlo veriteľa, uvedené na fakturačnom doklade. 



10.2. Dodávateľ má právo spracovávať ukladať údaje súvisiace s realizáciou predaja, získané od kupujúceho alebo od tretej osoby. 

11. Zmena podmienok 

V prípade neúčinnosti niektorého z ustanovenia týchto predajných (všeobecných) podmienok je dodávateľ oprávnený  účelne 

ich doplniť alebo nahradiť s účinnosťou pre už existujúce kúpne zmluvy. Nové ustanovenia by mali z právneho i komerčného 

pohľadu v maximálnej možnej miere byť podobné ustanoveniam nahradeným. 

12. Voľba práva, rozhodcovská doložka 

O všetkých sporoch, vyplývajúcich z týchto Všeobecných predajných podmienok a s nimi súvisiacich zmluvných vzťahov, 

vzťahujúcich sa ich porušenia, zrušenia alebo neúčinnosti, bude s konečnou platnosťou rozhodovať Rozhodcovský súd pri 

Hospodárskej komore Českej republiky a podľa jeho rozhodcovského poriadku. K aplikácii sa  použije právny poriadok Českej 

republiky. 

Dôležité upozornenie: 

V zmysle ustanovenia bodu 6 doporučujeme preskúmať nezávadnosť tovaru (produktu) ihneď po jeho 

doručeniu a reklamovať ho prípadne v stanovených lehotách s číslom a dátumom vystavenia dodacieho listu. 

Ako oprávnené nie je možné uznávať reklamácie povrchových vad okuliarových čočiek, ktoré už boli kupujúcim 

spracované. 

 

Všetky výrobky dodávané firmou Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. sú označené značkou zhody CE, pretože splňujú všetky požiadavky obsiahnuté 

v európskej smernici č. 93/42 Rady Europského spoločenstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 


