
 

Všeobecné nákupné podmienky DEKRA Slovensko s.r.o. 
 

1. Všeobecné ustanovenia 
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nákupu (ďalej len „VNP“) platia pre naše objednávky výrobkov a služieb (ďalej 

v texte „dodávky“). Podmienky uvedené v jednotlivých objednávkach majú prednosť. Všeobecné podmienky obchodné 
podmienky dodávateľa sa neaplikujú. 
 

2. Objednávky, zmluvy a ich zmeny / doplnenia musia byť vyhotovené písomne. 
 

3. DEKRA neuhrádza výdavky Dodávateľa, návštevy ani vypracovanie cenových ponúk, projektov, plánov atď. vzniknuté pred 
zadaním objednávky, ktoré nie sú zahrnuté v objednávke alebo výdavky za spresnenie cenových ponúk alebo predmetov 
dodávky. DEKRA môže zmeniť špecifikáciu dodávky, ktorá nebola s konečnou platnosťou definovaná pri uzatváraní zmluvy 
medzi zmluvnými stranami podľa vlastného uváženia v súlade s ust. § 291 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 
 

4. Ak nie je výslovne uvedené inak, musí dodávateľ objednávku potvrdiť najneskôr do jedného týždňa od jej prijatia. Inak má 
DEKRA má právo odvolať objednávku, aj keď potvrdenie dorazí neskôr. 
 

5. Korešpondencia musí obsahovať číslo objednávky uvedené na objednávke, ako aj obchodné meno kupujúceho. 
 

6. Ceny sú pevné. Zahŕňajú všetky výdavky spojené s dodávkami tovaru a služieb, ktoré má poskytnúť dodávateľ, najmä 
náklady na dopravu, prepravu, zaslanie a balenie. 
 

7. Dodávateľ musí dodať obal v súlade s požiadavkami na výrobky a domácimi i medzinárodnými požiadavkami právnych 
predpisov, napr. ADR. DEKRA si vyhradzuje právo vrátiť objemný obalový materiál, najmä kontajnery, sudy, debny atď., po 
vyprázdnení a nezávisle od možnej prepravy alebo opotrebenia, bez nákladov na prepravu a za zodpovedajúci kredit voči 
dodávateľovi. 
 

8. Dodávateľ musí poskytnúť dokumentáciu dodávaných tovarov v kopírovateľnom formáte, najmä protokoly o skúškach, 
osvedčenia výrobcu, výkresy, plány, prevádzkové pokyny a potrebné príručky na opravu a prevádzku s technickými 
parametrami produktu a na príručkami na údržbu.  
 

9. V prípade podstatného porušenia zmluvy (nedostatky, ktoré významne sťažujú spôsob používania, omeškanie) má DEKRA 
právo požadovať zmluvnú pokutu až do výšky 15% z hodnoty plnenia. 
 

10. Pre dodanie pracovných výkonov je potrebná formálna akceptácia. Pri dodaní musí dodávateľ skontrolovať, či je tovar v 
súlade s objednávkou. 
 

11. Ku každej dodávke musí byť priložený dodací list v dvoch kópiách, v ktorom musia byť uvedené všetky identifikačné údaje 
uvedené v objednávke, ako napríklad číslo objednávky, číslo dielu, číslo šarže, číslo položky. Dohodnuté čiastočné alebo 
zostávajúce dodávky je potrebné uviesť osobitne. Dodací list musí byť priložený tak, aby bolo možné určiť obsah dodávky 
bez otvorenia obalu. 
 

12. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, DEKRA INCOTERM 2010 DDP webová aplikácia (informácie v objednávke) sa vzťahuje na 
prechod nebezpečenstva na tovare, poistenie prepravy, náklady na prepravu, náklady na balenie, dovozné a vývozné 
platby. Preprava musí byť oznámená spoločnosti DEKRA, a to tak, že informácie o množstvách, rozmeroch a hmotnosti sú 
oznámené DEKRA najneskôr do 16:00 hod. pracovného dňa pred dňom doručenia. To platí aj pre prípadný osobitný postup 
pre zaobchádzanie s tovarom, najmä vykládku, prepravu a skladovanie v našej prevádzke. 
 

13. Dodávateľ zaručuje, že ním dodávané dodávky, dodávaný tovar alebo ním poskytované služby, sú v súlade s najnovším 
stavom technológie a príslušnými domácimi a medzinárodnými predpismi, ustanoveniami a smernicami. 
 

14. Dodávateľ musí vykonať skúšky kvality, ktoré sú vhodné podľa typu a rozsahu a najnovšieho stavu technológie, a na 
požiadanie, napríklad v prípade zodpovednosti za škodu za výrobok, musí predložiť spoločnosti DEKRA o nich dôkaz. 
 

15. Faktúra v dvoch vyhotoveniach, ktorá musí zodpovedať obsahu dodacieho listu a oznámeniu o preprave, musí byť odoslaná 
osobitne pre každú objednávku alebo jednotlivú objednávku po prijatí dodávky alebo po poskytnutí služby. 

 
16. Platby sa uskutočnia do 14 dní ak sa v zmluve alebo individuálnej objednávke nedohodlo inak. Vyššie uvedené platobné 

obdobie sa začína prijatím skontrolovateľnej faktúry, ktorá je v súlade s dohodnutými požiadavkami, nie však pred 
odoslaním dodávky a jej prijatím v prípade dodávok vo forme pracovných výkonov. 
 

17. Dodávateľ bude realizovať dodávky bez práv tretích osôb. Dodávateľ zabezpečí, aby DEKRA alebo zákazníci spoločnosti 
DEKRA neporušili žiadne práva duševného vlastníctva tretích strán v dôsledku nákupu, držby, ponuky, používania, 
spracovania alebo ďalšieho predaja dodávok, najmä pokiaľ ide o značku, spoločnosť, obchodné meno, patent, úžitkový 
vzor, registrovaný dizajn, obchodné oblečenie, dizajn alebo autorské práva tretích strán (vrátane zodpovedajúceho použitia 
majetkových práv) (ďalej len „majetkové práva“). Ak dodávateľ zavinene poruší uvedenú povinnosť, odškodní na základe 
prvej žiadosti spoločnosť DEKRA a jej zákazníkov vo vzťahu k akýmkoľvek nárokom tretích strán vyplývajúcich zo 
skutočného alebo domnelého porušenia majetkových práv a bude znášať všetky náklady a výdavky, ktoré v tejto súvislosti 
vzniknú spoločnosti DEKRA, najmä náklady na právne zastúpenie a obranu a náklady súvisiace s povinnosťou upustiť od 
porušenia. Dodávateľ je povinný okamžite informovať DEKRA o rizikách porušenia a zrejmé prípady porušenia, o ktorých 
sa dozvie. Dodávateľ poskytuje spoločnosti DEKRA nezávislé, časovo a teritoriálne neobmedzené a výlučné práva na 
používanie a využívanie diel alebo dodávok vytvorených na základe objednávky vrátane oprávnenia na úpravu, ďalší vývoj 
alebo zničenie dodávky / služby (školiacej dokumentácie, návrhov, výsledkov práce, plánov, softvéru atď.), noedvolateľne, 
a pre všetky známe a budúce typy použitia. Ak dodávateľ vytvorí softvér po dohode so spoločnosťou DEKRA, je tiež povinný 



 

vydať zdrojový kód a popis programu. Dodávateľ nemá právo na uvádzanie mena v súvislosti s akýmkoľvek zverejnením 
svojich diel v styku so zákazníkom. Dodávateľ je povinný písomne informovať objednávateľa o zobrazeniach osôb alebo 
udalostí obsiahnutých v diele, s ktorými by mohlo byť spojené riziko porušenia osobnostných práv. 

 
18. Všetky dokumenty, modely, vzorky, výkresy, technické listy, nástroje atď., ktoré DEKRA komunikuje, resp. poskytuje 

dodávateľovi za účelom poskytnutia služby, zostávajú majetkom spoločnosti DEKR, a musí sa s nimi zaobchádzať ako 
s dôvernými, a to aj po ukončení obchodného vzťahu a môžu sa použiť iba na dokončenie našich objednávok. 

 
19. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti DEKRA nemá dodávateľ právo previesť pohľadávky voči spoločnosti DEKRA 

alebo postúpiť ich na vymáhanie tretím stranám. DEKRA má právo na započítanie splatných pohľadávok voči dodávateľovi, 
ktoré vlastní spoločnosť prepojená so spoločnosťou DEKRA podľa § 66a Obchodného zákonníka. 

 
20. Udržateľnosť / minimálna mzda 
 

a) Ekonomická zodpovednosť 
Cieľom spoločnosti DEKRA je spravodlivý a na partnerstve založený obchodný vzťah so svojimi obchodnými partnermi. 
Z tohto dôvodu DEKRA dodržiava príslušné platné právne predpisy a medzinárodné štandardy. To isté očakáva 
spoločnosť DEKRA od svojich dodávateľov. 
 

b) Ekologická zodpovednosť 

• Dodržiavanie zákonných požiadaviek: DEKRA očakáva, že dodávateľ dodržiava princípy ochrany životného 
prostredia s ohľadom na domáce právne predpisy a medzinárodné štnadardy. 

• Minimalizácia znečistenia životného prostredia: DEKRA očakáva, že dodávateľ neustále rozvíja použitie a 
optimalizáciu vylepšených prístupov v prevádzkových procesoch a používaných technológiách, minimalizuje 
znečisťovanie životného prostredia a neustále zlepšuje ochranu životného prostredia. 

• Organizačné opatrenia v environmentálnom manažmente: DEKRA očakáva, že dodávateľ má alebo založí 
systém environmentálneho manažérstva, a že sa ho v spoločnosti primerane uplatňuje. 

 
c) Sociálna zodpovednosť 

• Uznávanie a dodržiavanie ľudských práv: DEKRA očakáva, že jej dodávatelia uznávajú a dodržiavajú ľudské 
práva. Patrí sem hlavne uznanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv (UDHR) generálneho zhromaždenia OSN, 
ako aj Európsky dohovor o ľudských právach (ECHR). 

• Nediskriminácia: DEKRA očakáva, že dodávateľ nebude diskriminovať svojich zamestnancov alebo iné osoby na 
základe ich pohlavia, veku, rasy alebo farby pleti, jazyka, rodnej krajiny a sociálneho dedičstva, národnosti, viery, 
náboženskej alebo politickej príslušnosti alebo ich sexuálnej orientácie alebo na základe ich znevýhodnenia z 
dôvodu zdravotného postihnutia. 

• Dodržiavanie základných pracovných noriem ILO: DEKRA očakáva, že dodávateľ zabezpečí vo svojom 
dodávateľskom reťazci spravodlivé pracovné podmienky v súlade s definovanými základnými pracovnými 
normami Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Tieto sú celosvetovo uznávané sociálne štandardy za účelom 
zlepšenia pracovných a životných podmienok všetkých ľudí. Minimálne normy uvedené v základných pracovných 
normách ILO sú založené na rôznych medzinárodných dohodách. Pokrývajú témy ako zákaz alebo zrušenie 
nútených prác alebo povinných prác, ochrana slobody združovania, právo na kolektívne vyjednávanie, rovnaké 
mzdy v prípade mužov i žien, diskriminácia v zamestnaní a v práci, minimálny vek pre zamestnanie, ako aj 
eliminácia najhorších foriem detskej práce. Kompletný zoznam dohôd vrátane ich oficiálneho označenia možno 
nájsť napríklad na https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO::: 

• Zaručenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku: DEKRA očakáva, že dodávateľ bude dodržiavať 
práva svojich zamestnancov s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a že dodávateľ zabezpečí 
vyhovujúce pracovné podmienky. 

• Compliance: Dodávateľ berie na vedomie obsah smernice DEKRA Compliance Guidelines. Smernica bola prijatá 
s ohľadom na platné predpisy o zodpovednosti spoločností za nezákonné správanie v obchodných vzťahoch. 
DEKRA Compliance Guidelines sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke www.dekra.de/Nachhaltigkeit. 
Na požiadanie sú navyše k dispozícii v tlačenej podobe. Dodávateľ (podnikateľ) potvrdzuje, že svojim 
zamestnancom poskytol vhodné pokyny na zabezpečenie vylúčenia a zabránenia takých vzorcov správania, ktoré 
porušujú zámery a ciele 
o DEKRA Compliance Guidelines, 
o Amerického zákona o zahraničných korupčných praktikách, 
o Dohovoru OECD o úplatkoch zahraničných úradníkov v medzinárodných obchodných vzťahoch, 
o Dohovoru OSN proti korupcii a 
o ďalších príslušných protikorupčných predpisov ako sú ust. § 250 a nasl. Trestného zákona (trestné činy 

ohrozujúce trhovú ekonomiku), § 328 a nasl. (korupčné trestné činy) a pod. 
 
Spoločnosť DEKRA považuje dodržiavanie štandardov uvedených v tomto vyhlásení o udržateľnosti za významné 
pre obchodné vzťahy a príslušný zmluvný vzťah. Na základe tohto, v prípade zavineného porušenia týchto 
pravidiel zo strany dodávateľa, má DEKRA právo vypovedať dotknutý zmluvný vzťah. Okrem toho si spoločnosť 
DEKRA vyhradzuje v prípade porušenia uvedených predpisov právo na náhradu škody voči dodávateľovi. 
 
Dodávateľ súhlasí, že spoločnosť DEKRA môže požadovať vhodný dôkaz o dodržiavaní týchto požiadaviek na 
udržateľnosť zo strany dodávateľa a že DEKRA môže kontrolovať ich dodržiavanie prostredníctvom auditov. 
 

d) Minimálna mzda 

• Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky povinnosti dodávateľa týkajúce sa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej 
mzde (ďalej len „ZoMM“). Dodávateľ zaviaže svojich subdodávateľov, ktorí sú prípadne poverení poskytovaním 
zmluvných služieb, dodržiavaním ZoMM a na požiadanie poskytne o tom dôkaz spoločnosti DEKRA. Dodávateľ 
zbavuje spoločnosť DEKRA všetkých nárokov tretích strán (napr. svojich vlastných zamestnancov / 
zamestnancov v dodávateľskom reťazci, verejné orgány, subjekty sociálneho zabezpečenia atď.), ktoré sú 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO


 

založené na porušovaní povinností upravených ZoMM dodávateľom alebo porušením povinností upravených 
ZoMM  subdodávateľmi využitými dodávateľom. V tejto súvislosti povinnosť odškodnenia zahŕňa najmä náklady 
na trestné stíhanie a právnu obranu, ako aj trovy a penále. Na žiadosť spoločnosti DEKRA musí dodávateľ 
poskytnúť dôkaz o dodržiavaní povinností podľa ZoMM zo strany dodávateľa, ako aj subdodávateľa v jeho 
dodávateľskom reťazci (napr. predložením dokladov o vyplatení mzdy). 

 
21. Exportné obmedzenia, bezpečnostná kontrola 

Dodávateľ bude okamžite informovať spoločnosť DEKRA, ak sa na predmet dodávky ako celok alebo jeho časti vzťahujú 
vývozné obmedzenia v súlade s domácou alebo zahraničnou obchodnou legislatívou. 
 
DEKRA očakáva, že bezpečnostné kontroly budú vykonávať zamestnanci, ktorí sú trvalo prítomní v prevádzkach 
spoločnosti DEKRA na účely poskytovania služby. Musí sa zabezpečiť, aby títo zamestnanci nepredstavovali bezpečnostné 
riziko, predovšetkým nemali nijaké spojenie s medzinárodným terorizmom. Dodávateľ je povinný prideliť kupujúcemu iba 
personál, ktorého bezpečnosť je prostredníctvom vhodných opatrení preskúmaná a nespochybniteľná. Medzi vhodné 
opatrenia na tento účel patria najmä: 

• Porovnanie mien pridelených osôb so sankčným zoznamom EÚ v platnom znení (pozri: 
http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/index.html alebo 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-listen.htm, v súčasnosti najmä zoznamy v prílohách nariadenia (EÚ) č. 
2580/2001 a (EÚ) č. 881/2002 a (EÚ) č. 753/2011 pred prvým pridelením a potom najmenej raz ročne alebo 

• ak sú implementované opatrenia podľa hodnotenia zodpovedného orgánu verejnej moci nedostatočné, potom 
dodávateľ bezodkladne - na žiadosť kupujúceho - prijme opatrenia, ktoré budú vyhovovať požiadavkám orgánu 
verejnej moci. 

Dodávateľ musí poskytnúť kupujúcemu dôkaz o implementovaných opatreniach a ich dodržiavaní vo vhodnom formáte pri 
uzatvorení zmluvy, na požiadanie a bez žiadosti najmenej raz za kalendárny rok, najneskôr na konci roka. 
 

22. DEKRA nebude neoprávnene zverejňovať, využívať alebo prenášať odborné znalosti alebo iné fakty a dokumenty, o ktorých 
sa dozvie v priebehu poskytovania služieb počas trvania zmluvy, ktoré sa týkajú predávajúceho a predmetu objednávky. 
Vylúčené z vyššie uvedeného je spracovanie anonymizovaných štatistických údajov spoločnosťou DEKRA, edičné 
povinnosti v súlade s právnymi predpismi, zverejnenia za účelom výkonu oprávnených záujmov, súdne príkazy alebo 
nariadenia orgánov verejnej moci na zverejnenie. DEKRA môže vyhotovovať kópie písomných dokumentov, ktoré boli 
poskytnuté spoločnosti DEKRA za účelom kontroly alebo na overenie objednávky pre vlastnú potrebu, aby bola schopná 
splniť zmluvu. 
 
DEKRA uchováva, spracováva a používa osobné údaje dodávateľa na účely splnenia objednávky a pre interné právne 
účely. Spoločnosť DEKRA zaručuje dodržiavanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) pri systémoch na automatické spracovanie 
údajov. Zamestnanci poverení spracovaním údajov sú povinní dodržiavať GDPR a sú poučení, aby prísne dodržiavali všetky 
predpisy o ochrane údajov. 

 
23. Adresa dodania uvedená v objednávke je miestom plnenia zmluvných povinností dodávateľa. 

 
24. Na rozhodovanie prípadných sporov bude príslušný súd určený podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. 

 
25. Na zmluvný vzťah sa vzťahujú zákony Slovenskej republiky s vlúčením jeho kolíznych noriem a Dohovoru OSN 

o medzinárodnej kúpe tovaru. 
 

26. Ak sú jednotlivé ustanovenia týchto VNP neúčinné alebo sa stanú neúčinnými, potom to nespôsobuje neúčinnosť zvyšných 
ustanovení. 
 

27. Údaje týkajúce sa osôb, ktoré budú oznámené spoločnosti DEKRA v súvislosti so zmluvným vzťahom, budú uložené a 
spracúvané ako údaje súvisiace so zmluvou a v súlade s príslušnými platnými predpismi na ochranu osobných údajov. 
 

28. Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení platnom v čase uzavretia zmluvy uvedené v časti 
http://www.dekra.de/einkauf sa aplikujú aj na poskytovanie služieb a pracovných výkonov v prevádzkach spoločnosti 
DEKRA. 

 
 
Tieto VNP nadobúdajú platnosť 1.12.2020 

 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/index.html
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-listen.htm
http://www.dekra.de/einkauf

