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Všeobecné obchodné podmienky 
pre podnikateľov 

A. Všeobecná časť 
A.1. Základné ustanovenia 
(1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov (VOP) vydané v súlade s platnými právnymi 

predpismi upravujú všetky vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a klientom pri dodaní produktu, 
poskytnutí služby, zhotovení diela a poskytnutí licencie ako aj pri činnostiach smerujúcich k dodaniu 
produktu, poskytnutiu služby, zhotoveniu diela a poskytnutiu licencie. 

(2) VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, pričom je nutné, aby zmluva obsahovala 
ustanovenie, ktorým sa dodávateľ a klient zaväzujú riadiť týmito VOP. 

(3) Odlišná úprava vzťahov v ustanoveniach o jednotlivých typoch zmluvy má prednosť pred všeobecnou 
úpravou vzťahov v ostatných ustanoveniach VOP. 

(4) Odlišná úprava vzťahov v ustanoveniach rámcovej zmluvy alebo konkrétnej zmluvy má prednosť pred 
ustanoveniami VOP. 

(5) Vzťahy neupravené zmluvou, rámcovou zmluvou alebo týmito VOP sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

A.2. Výklad používaných pojmov 
(1) Pre potreby týchto VOP a vzťahov vzniknutých na základe týchto VOP sa použijú nižšie uvedené 

pojmy s nasledujúcim významom: 
a) Dodávateľ – spoločnosť Crystal Group, s. r. o., so sídlom Lánska 932/15, 017 01 Považská 

Bystrica, IČO: 43863761, DIČ: 2022505716, IČ DPH: SK2022505716, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18630/R, bankové spojenie: Tatra 
banka, a.s., číslo účtu: 2629785166/1100. 

b) Klient – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá prejaví záujem o uzatvorenie 
zmluvy s dodávateľom, vykonáva činnosti smerujúce k uzatvoreniu zmluvy s dodávateľom alebo 
uzatvorí zmluvu s dodávateľom. 

c) Autor – fyzická osoba, ktorá vytvorila dielo chránené autorským právom. 
d) Zmluva – akákoľvek zmluva, písomná alebo ústna dohoda uzatvorená medzi dodávateľom 

a klientom za účelom dodania produktu,  poskytnutia služby, zhotovenia diela alebo 
poskytnutia licencie, najmä kúpna zmluva, zmluva o poskytnutí služby, zmluva o dielo a licenčná 
zmluva. 

e) Rámcová zmluva – písomne vyhotovená zmluva, ktorá bližšie upravuje vzťahy medzi 
dodávateľom a konkrétnym klientom pri opakovanom dodávaní produktu, poskytovaní služby, 
zhotovovaní diela alebo poskytovaní licencie. 

f) Objednávka – poštou, osobne alebo elektronicky doručená žiadosť klienta o: 
g) výrobu a/alebo dodanie produktu s uvedením množstva, akosti, prevedenia, alebo 
h) poskytnutie služby, alebo 
i) poskytnutie licencie. 
j) Zákazkový list – poštou, osobne alebo elektronicky doručená žiadosť klienta o zhotovenie diela 

s uvedením požiadaviek na dielo. 
k) Obchodné tajomstvo – dokumenty, informácie a ďalšie skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo 

technickej povahy, ktoré si dodávateľ a klient vzájomne poskytli alebo sa dozvedeli pri činnostiach 
smerujúcich k uzatvoreniu zmluvy, pri uzatvorení zmluvy, pri plnení zmluvy a pri ďalších 
činnostiach súvisiacich s ich činnosťou, majúce skutočnú alebo potenciálnu hodnotu, nie sú bežne 
dostupné, majú byť podľa vôle dodávateľa alebo klienta utajené a dodávateľ a klient 
zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečujú. 

l) Podklad – informácia, materiál, dokument, fotografia alebo iný obsah, ktorý má byť súčasťou diela 
alebo ktorý je nevyhnutný pre riadne zhotovenie diela, 

m) Pokyn – poštou, osobne alebo elektronicky doručená žiadosť klienta na vykonanie 
špecifikovaného úkonu. 

n) Úkon – činnosť dodávateľa smerujúca k uspokojeniu požiadavky klienta pri dodaní produktu, 
poskytnutí služby, zhotovení diela alebo poskytnutí licencie. 

o) Produkt – tovar alebo výrobok, ktorý je dodávateľ schopný dodať alebo vyrobiť a dodať klientovi. 
p) Služba – súbor činností, zručností a vedomostí dodávateľa, ktoré je dodávateľ schopný a 

oprávnený vykonať pre klienta. 
q) Dielo – zhotovenie určitej veci na základe špecifických požiadaviek klienta, montáž určitej veci, jej 

údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok 
inej činnosti na základe požiadaviek klienta. 

r) Dielo chránené autorským právom – dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti 
autora a ku ktorému autor vykonáva osobnostné autorské práva a dodávateľ vykonáva majetkové 
autorské práva. 

s) Licencia – súhlas dodávateľa na použitie diela chráneného autorským právom. 
t) Cena – dohodnutá odplata, na ktorú má dodávateľ nárok za dodanie produktu, poskytnutie služby, 

zhotovenie diela alebo poskytnutie licencie klientovi. 
u) Preddavok – časť ceny, ktorú klient zaplatí dodávateľovi pred dodaním produktu, poskytnutím 

služby, zhotovením diela alebo poskytnutím licencie. 
v) Cenník – verejne dostupný dokument, ktorým sú stanovené ceny za vybrané produkty, služby, 

diela a licencie. 
w) Dodací list – doklad vydaný dodávateľom a potvrdený klientom, ktorým dodávateľ potvrdzuje 

dodanie produktu a klient potvrdzuje prevzatie dodaného produktu. 
x) Odovzdávací protokol – zápisnica o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorou 

dodávateľ potvrdzuje odovzdanie zhotoveného diela a klient potvrdzuje prevzatie zhotoveného 
diela. 

y) Faktúra – daňový doklad vystavený dodávateľom podľa Zákona o účtovníctve a Zákona o dani 
z pridanej hodnoty za dodanie produktu, poskytnutie služby, zhotovenie diela alebo poskytnutie 
licencie, alebo k prijatému preddavku. 

z) Pokladničný doklad – zjednodušený daňový doklad vystavený dodávateľom podľa Zákona 
o účtovníctve, Zákona o dani z pridanej hodnoty a Zákona o elektronickej registračnej pokladnici 
za prijatie platby v hotovosti pri dodaní produktu, poskytnutí služby, zhotovení diela alebo 
poskytnutí licencie. 

A.3. Základné práva a povinnosti 
(1) Dodávateľ je povinný: 

a) dodať produkt, poskytnúť službu, zhotoviť dielo alebo poskytnúť licenciu za podmienok uvedených 
v písomnom vyhotovení zmluvy, v objednávke alebo v zákazkovom liste, 

b) dodať produkt, poskytnúť službu alebo zhotoviť dielo v primeranej kvalite, s odbornou 
starostlivosťou a s ohľadom na požiadavky a pokyny klienta, 

c) upozorniť klienta na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov, ak takéto pokyny môžu najmä ohroziť 
alebo znížiť kvalitu a bezpečnosť dodávaného produktu, poskytovanej služby alebo 
zhotovovaného diela, 

d) vystaviť klientovi faktúru alebo pokladničný doklad podľa platných právnych predpisov, 
(2) Dodávateľ je oprávnený: 

a) požadovať včasné a riadne zaplatenie ceny za dodaný produkt, poskytnutú službu, zhotovené 
dielo a poskytnutú licenciu, 

b) vyžiadať od klienta kedykoľvek počas plnenia zmluvy spresňujúce pokyny nevyhnutné pre 
splnenie svojich povinností, 

c) požadovať zaplatenie preddavku ešte pred dodaním produktu, poskytnutím služby, zhotovením 
diela a poskytnutím licencie, 

d) požadovať zaplatenie dodatočných nákladov spojených s dodaním produktu, poskytnutím služby, 
zhotovením diela alebo poskytnutím licencie, vzniknutých vinou klienta a nákladov vzniknutých na 
základe dodatočných pokynov klienta, 

e) vypovedať zmluvu spôsobom uvedeným v zmluve alebo VOP, 
f) odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve, VOP alebo z iných zákonných dôvodov. 

(3) Klient je povinný: 
a) prevziať dodaný produkt, prijať poskytnutú službu alebo prevziať zhotovené dielo, 
b) poskytnúť dodávateľovi požadované spresňujúce pokyny, 
c) za dodaný produkt, poskytnutú službu, zhotovené dielo a poskytnutú licenciu dohodnutým 

spôsobom a v dohodnutej lehote zaplatiť dohodnutú alebo stanovenú cenu, 
d) zaplatiť dodatočné náklady vzniknuté jeho vinou a náklady vzniknuté na základe jeho 

dodatočných pokynov. 
(4) Klient je oprávnený: 

a) požadovať dodanie produktu, poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v primeranej kvalite 
a v dohodnutom alebo stanovenom rozsahu, 

b) požadovať dodržanie dohodnutých lehôt, 
c) uplatniť si nároky z vád produktu, služby alebo diela v prípade, že dodaný produkt, poskytnutá 

služba alebo zhotovené dielo má vady, 
d) vypovedať zmluvu spôsobom uvedeným v zmluve alebo VOP, 
e) odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve, VOP alebo z iných zákonných dôvodov. 

A.4. Postup pri odstúpení od zmluvy 
(1) Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je 

doručený druhej strane; po tomto okamihu nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo 
meniť bez súhlasu druhej strany. 

(2) Prejav vôle odstúpiť od zmluvy sa považuje za doručený: 

a) pri zaslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy poštovou službou dňom, kedy druhá zmluvná strana 
prevzala doporučenú zásielku, 

b) pri zaslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy elektronickými komunikačnými prostriedkami dňom, 
kedy odstupujúca zmluvná strana preukázateľne odoslala oznámenie, 

c) pri osobnom doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy dňom, kedy druhá strana osobne 
prevzala a potvrdila prijatie oznámenia. 

(3) Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola 
splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy. 

(4) Pri poskytnutí dodatočnej lehoty môže oprávnená strana druhej strane vyhlásiť, že odstupuje od 
zmluvy, ak druhá strana nesplní svoju povinnosť v tejto lehote. V tomto prípade nastávajú účinky 
odstúpenia márnym uplynutím tejto lehoty, ak je primeraná, alebo uplynutím primeranej lehoty, ak 
určená lehota nebola primeraná. 

(5) Ak je dodatočná lehota poskytnutá na plnenie neprimeraná a oprávnená strana odstúpi od zmluvy po 
jej uplynutí, alebo oprávnená strana odstúpi od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty pre plnenie, 
nastávajú účinky odstúpenia až po márnom uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, ktorá sa mala 
poskytnúť na plnenie povinností. 

(6) Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa 
však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na vrátenie zľavy 
poskytnutej na základe špecifických podmienok, ktoré sa odstúpením od zmluvy nesplnili, a nároku 
na zmluvnú pokutu, ak bola dojednaná. 

(7) Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti najneskôr 
do 7 dní; pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi vo výške 0,1 % denne. Ak vracia plnenie strana, ktorá 
odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených. 

A.5. Účinnosť, vyhotovenie a zmena zmluvy 
(1) Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej uzatvorenia, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. 
(2) Zmluva vyhotovená písomne sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár obdrží 

dodávateľ a jeden exemplár obdrží klient. 
(3) Zmluva vyhotovená písomne sa môže meniť a dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami. 

A.6. Rámcová zmluva 
(1) Rámcová zmluva bližšie upravuje vzťahy medzi dodávateľom a klientom pri opakovanom dodávaní 

produktu, poskytovaní služby, zhotovovaní diela alebo poskytovaní licencie. 
(2) V rámcovej zmluve sa najmä: 

a) vymedzia produkty, diela, služby a/alebo licencie, ktorých sa podmienky rámcovej zmluvy týkajú, 
b) stanovia dodacie lehoty pre vymedzené produkty, služby a/alebo diela, 
c) stanovia dodacie podmienky, najmä výška a podmienky účtovania náhrad nákladov spojených 

s dodaním produktu alebo odovzdaním diela na miesto iné než je sídlo alebo prevádzkareň 
dodávateľa, 

d) stanovia ceny alebo spôsob určenia ceny vymedzených produktov, služieb, diel a/alebo licencii, 
e) stanoví výška, podmienky a spôsob uplatňovania obchodných zliav, 
f) stanoví lehota splatnosti faktúr, 
g) stanovia zmluvné pokuty za nedodržanie podmienok zmluvy, 
h) určí čas trvania zmluvy a podmienky vypovedania zmluvy, 
i) bližšie určia podmienky odstúpenia od zmluvy. 

B. Osobitná časť 
B.1. Kúpna zmluva 
B.1.1. Základné ustanovenia 
(1) Kúpna zmluva sa uzatvára podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. 
(2) Dodávateľ nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti predávajúceho podľa Obchodného 

zákonníka. 
(3) Klient nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti kupujúceho podľa Obchodného 

zákonníka. 
(4) Zmluva vzniká: 

a) pri písomnom vyhotovení zmluvy v okamihu jej podpisu dodávateľom a klientom, 
b) pri doručení objednávky v okamihu jej potvrdenia zo strany dodávateľa, 
c) v ostatných prípadoch v okamihu odovzdania produktu klientovi. 

B.1.2. Predmet zmluvy 
(1) Predmetom zmluvy je dodanie produktu určeného v písomnom vyhotovení zmluvy alebo v 

objednávke, alebo požadovaného klientom ústne, za dohodnutú alebo stanovenú cenu. 

B.1.3. Plnenie zmluvy 
(1) Dodávateľ sa zaväzuje dodať produkt v množstve, akosti a vyhotovení podľa zmluvy a to 

v dohodnutej lehote alebo v lehote primeranej množstvu, akosti a vyhotoveniu produktu, ak lehota 
nebola dohodnutá, pričom lehota začína plynúť dňom uhradenia preddavku. Zároveň je povinný 
odovzdať klientovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie produktu, ako aj ďalšie 
doklady určené v zmluve. 

(2) Dodávateľ umožní klientovi nadobudnúť vlastnícke právo k produktu v okamihu jeho dodania za 
podmienky zaplatenia ceny. Ak cena nebola zaplatená pred dodaním alebo v okamihu dodania 
produktu, klient nadobudne vlastnícke právo až po uhradení celej ceny. 

(3) Klient sa zaväzuje prevziať produkt, ktorý si u dodávateľa objednal a ktorý mu dodávateľ dodal, 
a zaplatiť zaň dohodnutú alebo stanovenú cenu. 

B.1.4. Dodacie podmienky 
(1) Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, dodávateľ odovzdá klientovi produkt v sídle alebo v prevádzkarni 

dodávateľa. 
(2) Pri dodaní produktu na iné miesto, než je sídlo alebo prevádzkareň dodávateľa, má dodávateľ nárok 

na náhradu nákladov spojených s dodaním produktu na toto miesto. Výšku náhrady nákladov pre 
určité skupiny miest dodania a skupiny produktov môže dodávateľ stanoviť paušálne v cenníku. 

(3) Dodávateľ si splní svoju povinnosť dodať produkt v okamihu, kedy produkt odovzdá klientovi. Ak 
klient neprevezme produkt do 24 hodín od doručenia výzvy na prevzatie produktu, považuje sa 
povinnosť dodávateľa dodať produkt za splnenú v okamihu doručenia výzvy klientovi. 

(4) Ak je dodávateľ povinný podľa zmluvy odovzdať produkt dopravcovi, aby produkt prepravil klientovi, 
dodávateľ dodá produkt odovzdaním produktu dopravcovi. 

(5) Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na klienta v okamihu, keď prevezme produkt od 
dodávateľa. Ak klient neprevezme produkt do 24 hodín od doručenia výzvy na prevzatie produktu, 
prechádza nebezpečenstvo škody v okamihu doručenia výzvy klientovi. 

(6) Ak je dodávateľ podľa zmluvy povinný odovzdať produkt dopravcovi, aby produkt prepravil klientovi, 
prechádza na klienta nebezpečenstvo škody na produkte v okamihu, keď dodávateľ odovzdá produkt 
dopravcovi. 

B.1.5. Cena a platobné podmienky 
(1) Klient je povinný zaplatiť cenu produktu a náhradu nákladov pri dodaní produktu na iné miesto než je 

miesto podnikania dodávateľa. 
(2) Cena produktu sa: 

a) stanoví podľa cenníka, 
b) určí dohodou medzi dodávateľom a klientom, ak sa cena produktu nenachádza v cenníku. 

(3) Cenu produktu stanovenú podľa cenníka je možné znížiť o obchodnú zľavu, ak má klient uzatvorenú 
s dodávateľom rámcovú kúpnu zmluvu. 

(4) Všetky ceny stanovené v cenníku alebo dohodnuté v písomnej zmluve alebo v objednávke sú 
uvádzané bez DPH. 

(5) Dodávateľ vystaví faktúru alebo pokladničný doklad na sumu zodpovedajúcu cene zvýšenej 
o aktuálne platnú DPH v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty. 

(6) Dodávateľ môže požadovať od klienta preddavok až do celej výšky ceny ak: 
a) celková cena produktu v zmluve alebo objednávke je vyššia ako 50 EUR bez DPH, 
b) za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov bol klient v omeškaní so zaplatením 

fakturovanej sumy viac ako 7 dní bez ohľadu na cenu produktu. 
(7) Cenu za dodanie produktu je možné zaplatiť: 

a) v hotovosti najneskôr v okamihu dodania produktu klientovi, 
b) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe preddavkovej faktúry najneskôr v okamihu 

dodania produktu klientovi, 
c) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe faktúry s lehotou splatnosti v dĺžke 14 dní, ak 

má klient uzatvorenú s dodávateľom rámcovú kúpnu zmluvu. 
(8) Pri platbe prevodom na bankový účet na základe faktúry je možné v rámcovej kúpnej zmluve 

dohodnúť za osobitných podmienok aj dlhšiu lehotu splatnosti. 
(9) Pri platbe prevodom na bankový účet sa za deň zaplatenia považuje deň, kedy bola celá cena 

pripísaná na bankový účet dodávateľa. 
(10) V prípade omeškania so zaplatením ceny má dodávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1 % 

za každý jeden deň omeškania. 

B.1.6. Vady produktu 
(1) Ak dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať produkt v množstve, akosti a vyhotovení podľa zmluvy, 

má produkt vady. Za vady produktu sa považuje aj dodanie iného produktu než určuje zmluva a vady 
v dokladoch potrebných na užívanie produktu. 

(2) Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má produkt v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody 
na produkte na klienta, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. 
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(3) Dodávateľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva na 
klienta, ak je vada spôsobená porušením povinností dodávateľa. 

(4) Dodávateľ nezodpovedá za vady produktu, o ktorých klient v čase uzatvorenia zmluvy vedel alebo s 
prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú 
vlastností produktu, ktoré mal mať podľa zmluvy. 

(5) Klient je povinný prezrieť produkt bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody. 
(6) Ak klient produkt neprezrie v čase prechodu nebezpečenstva škody, môže uplatniť nároky z vád 

zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal produkt už v čase prechodu 
nebezpečenstva škody na produkte. 

(7) Klient je povinný podať dodávateľovi správu o vadách dodaného produktu bez zbytočného odkladu po 
tom, čo vady zistil. V opačnom prípade nie je možné nároky z vady produktu priznať. 

(8) Právo z vady produktu nie je možné priznať, ak nebolo uplatnené do 2 rokov od dodania produktu. 

B.1.7. Záruka za akosť 
(1) Dodávateľ poskytuje na dodaný produkt záruku, že počas záručnej doby bude dodaný produkt 

spôsobilý na použitie na dohodnutý resp. na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté resp. 
obvyklé vlastnosti. 

(2) Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady vzniknuté po prevzatí produktu klientom spôsobené 
vonkajšími udalosťami alebo: 
a) nesprávnym skladovaním, 
b) nesprávnou alebo neodbornou montážou, inštaláciou alebo aplikáciou, 
c) nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, 
d) nesprávnym používaním, 
e) nadmerným opotrebením, 
f) mechanickým poškodením alebo celkovým zničením. 

(3) Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, záručná doba je 6 mesiacov. 
(4) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia produktu klientom. 
(5) Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej klient nemôže používať produkt pre vady, za ktoré 

zodpovedá dodávateľ. 

B.1.8. Dodanie náhradného produktu 
(1) Klient je oprávnený požadovať dodanie náhradného produktu v prípade, že dodaný produkt v čase 

prevzatia má alebo sa na ňom v záručnej dobe prejavia vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu 
produktu. 

(2) Ak klient včas neoznámi dodávateľovi voľbu nároku z vady produktu, dodávateľ môže dodať 
náhradný produkt, nesmie však spôsobiť klientovi vynaloženie neprimeraných nákladov. 

(3) Pri dodaní náhradného produktu je dodávateľ oprávnený požadovať vrátenie vadného produktu v 
stave, v akom ho klientovi dodal. 

(4) V prípade odstránenia vady dodaním náhradného produktu má dodávateľ nárok na dodatočnú 
primeranú lehotu. Ak zmluva neurčuje ináč, primeraná lehota pri dodaní náhradného produktu je 
minimálne 15 dní. 

B.1.9. Oprava produktu 
(1) Klient je oprávnený požadovať opravu produktu v prípade, že dodaný produkt v čase prevzatia má 

alebo sa na ňom v záručnej dobe prejavia vady, ktoré je možné opraviť. 
(2) Ak klient včas neoznámi dodávateľovi voľbu nároku z vady produktu, dodávateľ môže odstrániť vadu 

opravou produktu, nesmie však spôsobiť klientovi vynaloženie neprimeraných nákladov. 
(3) V prípade odstránenia vady opravou produktu má dodávateľ nárok na dodatočnú primeranú lehotu. 

Ak zmluva neurčuje ináč, primeraná lehota pri oprave produktu je minimálne 7 dní. 
(4) Po vykonaní opravy produktu dodávateľom nemá klient právo požadovať iné nároky z tejto vady 

produktu. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

B.1.10. Zľava z ceny 
(1) Klient je oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny v prípade, že: 

a) dodaný produkt v čase prevzatia má alebo sa na ňom v záručnej dobe prejavia vady, 
b) dodávateľ v dodatočnej primeranej lehote neodstránil vady produktu alebo ak klientovi oznámi 

pred uplynutím tejto lehoty, že vady neodstráni. 
(2) V prípade uplatnenia si nároku klienta na zľavu z ceny je dodávateľ povinný primeranú zľavu z ceny 

odpočítať od dohodnutej alebo stanovenej ceny. 
(3) Ak bola cena už zaplatená, dodávateľ je povinný vrátiť primeranú zľavu klientovi v hotovosti alebo na 

bankový účet klienta v lehote 15 dní od uplatnenia nároku na zľavu z ceny. 
(4) Po uplatnení nároku na zľavu z ceny a jej priznaní dodávateľom nemá klient právo požadovať iné 

nároky z tejto vady produktu. 

B.1.11. Odstúpenie od zmluvy 
(1) Klient má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že: 

a) vinou dodávateľa nebola dodržaná dohodnutá lehota na dodanie produktu a produkt nebol dodaný 
ani v dodatočnej primeranej lehote, 

b) dodaný produkt v čase prevzatia má alebo sa na ňom v záručnej dobe prejavia vady, ktoré bránia 
riadnemu užívaniu produktu, 

c) dodávateľ v dodatočnej primeranej lehote neodstráni vady produktu alebo ak klientovi oznámi 
pred uplynutím tejto lehoty, že vady neodstráni. 

(2) Klient nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady produktu včas neoznámil dodávateľovi. 
(3) Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak klient nemôže vrátiť produkt v stave, 

v akom mu ho dodávateľ dodal, okrem prípadov, kedy: 
a) nemožnosť vrátenia produktu v pôvodnom stave nie je spôsobené konaním alebo opomenutím 

klienta, alebo 
b) k zmene stavu produktu došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád 

produktu, alebo 
c) pred objavením vád klient produkt alebo jeho časť predal, alebo produkt úplne alebo sčasti 

spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. 
(4) V prípade podľa ods. (3) písm. c) tohto článku je klient povinný vrátiť nepredaný alebo 

nespotrebovaný produkt alebo pozmenený produkt a poskytnúť dodávateľovi náhradu do výšky, v 
ktorej mal z uvedeného použitia prospech. 

B.1.12. Zmluvné pokuty 
(1) V prípade prekročenia lehoty pre dodanie produktu o viac ako 14 dní má klient nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 1% z ceny produktu za každý deň omeškania. Právo na odstúpenie od zmluvy tým 
nie je dotknuté. 

(2) V prípade omeškania so zaplatením fakturovanej sumy o viac ako 14 dní má dodávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej sumy. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania tým nie 
je dotknutý. 

B.2. Zmluva o poskytnutí služby 
B.2.1. Základné ustanovenia 
(1) Zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
(2) Zmluva vzniká: 

a) pri písomnom vyhotovení zmluvy v okamihu jej podpisu dodávateľom a klientom, 
b) pri doručení objednávky v okamihu jej potvrdenia zo strany dodávateľa, 
c) v ostatných prípadoch v okamihu poskytnutia služby klientovi. 

B.2.2. Predmet zmluvy 
(1) Predmetom zmluvy je poskytnutie služby určenej v písomnom vyhotovení zmluvy alebo v objednávke, 

alebo požadovanej klientom ústne, za dohodnutú alebo stanovenú cenu. 

B.2.3. Plnenie zmluvy 
(1) Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu v rozsahu a podľa požiadaviek určených v zmluve a to 

v dohodnutej lehote alebo v lehote primeranej povahe a rozsahu služby, ak lehota nebola dohodnutá, 
pričom lehota začína plynúť dňom uhradenia preddavku. 

(2) Dodávateľ je oprávnený predĺžiť lehotu na poskytnutie služby o dobu, počas ktorej nebolo možné 
službu poskytovať z dôvodu neúplných alebo nesprávnych pokynov zo strany klienta. 

(3) Klient sa zaväzuje prijať službu, ktorú si u dodávateľa objednal a ktorú mu dodávateľ poskytol, 
a zaplatiť na ňu dohodnutú alebo stanovenú cenu. 

B.2.4. Cena a platobné podmienky 
(1) Klient je povinný zaplatiť cenu služby a všetky ďalšie náklady súvisiace s dodatočnými činnosťami, 

ktoré dodávateľ vykonal na základe pokynov klienta nad rámec požiadaviek špecifikovaných v 
zmluve. 

(2) Cena služby sa: 
a) stanoví podľa cenníka, 
b) určí dohodou medzi dodávateľom a klientom. 

(3) Cenu služby stanovenú podľa cenníka je možné znížiť o obchodnú zľavu, ak má klient uzatvorenú 
s dodávateľom rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb. 

(4) Všetky ceny stanovené v cenníku alebo dohodnuté v písomnej zmluve alebo v objednávke sú 
uvádzané bez DPH. 

(5) Dodávateľ vystaví faktúru alebo pokladničný doklad na sumu zodpovedajúcu cene zvýšenej 
o aktuálne platnú DPH v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty. 

(6) Dodávateľ môže požadovať od klienta preddavok až do celej výšky ceny ak: 
a) celková cena služby v zmluve alebo objednávke je vyššia ako 30 EUR bez DPH, 

b) za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov bol klient v omeškaní so zaplatením 
fakturovanej sumy viac ako 7 dní bez ohľadu na cenu služby. 

(7) Cenu za dodanie služby je možné zaplatiť: 
a) v hotovosti najneskôr v okamihu poskytnutia služby klientovi, 
b) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe preddavkovej faktúry najneskôr v okamihu 

poskytnutia služby klientovi, 
c) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe faktúry s lehotou splatnosti v dĺžke 14 dní, ak 

má klient uzatvorenú s dodávateľom rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb. 
(8) Pri platbe prevodom na bankový účet na základe faktúry je možné v rámcovej zmluve o poskytovaní 

služieb dohodnúť za osobitných podmienok aj dlhšiu lehotu splatnosti. 
(9) Pri platbe prevodom na bankový účet sa za deň zaplatenia považuje deň, kedy bola celá cena 

pripísaná na bankový účet dodávateľa. 
(10) V prípade omeškania so zaplatením ceny má dodávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1 % 

za každý jeden deň omeškania. 

B.2.5. Vady služby 
(1) Ak dodávateľ poruší svoju povinnosť poskytnúť službu v rozsahu a podľa požiadaviek určených 

v zmluve, má služba vady. Za vady služby sa považuje aj nesprávne vyúčtovaná cena za poskytnutú 
službu, ak cena vo faktúre alebo pokladničnom doklade nie je v súlade so zmluvou resp. cenníkom 
dodávateľa. 

(2) Dodávateľ nezodpovedá za vady služby, o ktorých klient v čase uzatvorenia zmluvy vedel alebo s 
prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú 
vlastností služby, ktoré mala mať podľa zmluvy. 

(3) Klient je povinný podať dodávateľovi správu o vadách poskytnutej služby bez zbytočného odkladu po 
tom, čo vady zistil. V opačnom prípade nie je možné nároky z vady služby priznať. 

(4) Právo z vady služby nie je možné priznať, ak nebolo uplatnené do 30 dní od poskytnutia služby. 

B.2.6. Poskytnutie náhradnej služby 
(1) Klient je oprávnený požadovať poskytnutie náhradnej služby v prípade, že poskytnutá služba má 

vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu služby. 
(2) Ak klient včas neoznámi dodávateľovi voľbu nároku z vady služby, dodávateľ môže poskytnúť 

náhradnú službu, nesmie však spôsobiť klientovi vynaloženie neprimeraných nákladov. 
(3) V prípade odstránenia vady poskytnutím náhradnej služby má dodávateľ nárok na dodatočnú 

primeranú lehotu. Ak zmluva neurčuje ináč, primeraná lehota pri dodaní náhradnej služby je 
minimálne 3 dni. 

B.2.7. Zľava z ceny 
(1) Klient je oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny v prípade, že: 

a) poskytnutá služba má vady, 
b) dodávateľ v dodatočnej primeranej lehote neodstránil vady služby alebo ak klientovi oznámi pred 

uplynutím tejto lehoty, že vady neodstráni. 
(2) V prípade uplatnenia si nároku klienta na zľavu z ceny je dodávateľ povinný primeranú zľavu z ceny 

odpočítať od dohodnutej alebo stanovenej ceny. 
(3) Ak bola cena už zaplatená, dodávateľ je povinný vrátiť primeranú zľavu klientovi v hotovosti alebo na 

bankový účet klienta v lehote 15 dní od uplatnenia nároku na zľavu z ceny. 
(4) Po uplatnení nároku na zľavu z ceny a jej priznaní dodávateľom nemá klient právo požadovať iné 

nároky z tejto vady produktu. 

B.2.8. Odstúpenie od zmluvy 
(1) Klient má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že: 

a) vinou dodávateľa nebola dodržaná dohodnutá lehota na poskytnutie služby a služba nebola 
poskytnutá ani v dodatočnej primeranej lehote, 

b) poskytnutá služba má vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu služby, 
c) dodávateľ v dodatočnej primeranej lehote neodstráni vady služby alebo ak klientovi oznámi pred 

uplynutím tejto lehoty, že vady neodstráni. 
(2) Klient nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady služby včas neoznámil dodávateľovi. 

B.3. Zmluva o dielo 
B.3.1. Základné ustanovenia 
(1) Zmluva o dielo sa uzatvára podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 
(2) Dodávateľ nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti zhotoviteľa podľa Obchodného 

zákonníka. 
(3) Ak je predmetom zmluvy zhotovenie diela chráneného Autorským zákonom, dodávateľ nesie 

primerane aj práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona. 
(4) Klient nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti objednávateľa podľa Obchodného 

zákonníka. 
(5) Ak je predmetom zmluvy zhotovenie diela chráneného Autorským zákonom, klient nesie primerane aj 

práva a povinnosti objednávateľa podľa Autorského zákona. 
(6) Zmluva vzniká: 

a) pri písomnom vyhotovení zmluvy v okamihu jej podpisu dodávateľom a klientom, 
b) pri doručení zákazkového listu v okamihu jeho potvrdenia zo strany dodávateľa, 
c) v ostatných prípadoch v okamihu odovzdania diela klientovi. 

B.3.2. Predmet zmluvy 
(1) Predmetom zmluvy je zhotovenie diela špecifikovaného v písomnom vyhotovení zmluvy alebo v 

zákazkovom liste, alebo požadovaného klientom ústne, za dohodnutú alebo stanovenú cenu. 

B.3.3. Plnenie zmluvy 
(1) Dodávateľ je povinný zhotoviť dielo podľa požiadaviek klienta špecifikovaných v zmluve v lehote 

primeranej povahe, rozsahu a funkciám diela, pričom lehota začína plynúť dňom uhradenia 
preddavku. 

(2) Dodávateľ je oprávnený predĺžiť lehotu na zhotovenie diela o dobu, počas ktorej nebolo možné na 
diele pracovať z dôvodu neposkytnutia správnych a úplných podkladov alebo poskytnutia 
nevhodného materiálu zo strany klienta. 

(3) Klient je povinný poskytnúť dodávateľovi všetky podklady alebo materiál na zhotovenie diela 
bezprostredne po uzatvorení zmluvy, najneskôr však do 7 dní od jej uzatvorenia. Dodávateľ na 
zhotovenie diela použije len také podklady a materiál, ktoré mu poskytol klient alebo ku ktorým sám 
vykonáva autorské práva alebo ich vlastní, alebo na použitie ktorých získal súhlas od príslušných 
vykonávateľov autorských práv. 

(4) Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek počas zhotovovania diela vyžiadať od klienta dodatočné 
podklady a materiál, klient je povinný dodávateľovi požadované dodatočné podklady a materiál 
poskytnúť alebo zabezpečiť. 

(5) Dodávateľ je povinný upozorniť klienta na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov, nesprávnosť dodaných 
podkladov alebo nevhodnosť dodaného materiálu, ak dodávateľ môže pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nesprávnosť alebo nevhodnosť zistiť. 

(6) Klient je oprávnený kedykoľvek vyžiadať od dodávateľa informáciu o  aktuálnom stave 
zhotovovaného diela a dodávateľ je povinný túto informáciu klientovi bez zbytočného odkladu 
poskytnúť. 

(7) Klient sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú alebo stanovenú cenu.  

B.3.4. Odovzdanie diela 
(1) Dodávateľ umožní klientovi nadobudnúť vlastnícke právo k dielu v okamihu jeho vykonania alebo 

odovzdania za podmienky zaplatenia ceny. Ak cena nebola zaplatená v okamihu vykonania alebo 
odovzdania diela, klient nadobudne vlastnícke právo k dielu až po uhradení celej ceny. 

(2) Dodávateľ a klient pri vykonaní alebo odovzdaní zhotoveného diela spíšu odovzdávací protokol 
s uvedením prípadných výhrad dodávateľa a klienta a vlastnoručne ho podpíšu. 

(3) Ak výhrady ukladajú dodatočné povinnosti dodávateľovi a/alebo klientovi, je povinný dodávateľ 
a/alebo klient tieto povinnosti splniť najneskôr do 14 dní od dňa podpísania odovzdávacieho 
protokolu. 

B.3.5. Cena a platobné podmienky 
(1) Klient je povinný zaplatiť cenu diela a všetky ďalšie náklady súvisiace s dodatočnými úpravami diela, 

ktoré dodávateľ vykonal na základe pokynov klienta nad rámec požiadaviek špecifikovaných v 
zmluve. 

(2) Cena diela sa: 
a) stanoví podľa cenníka, 
b) určí dohodou medzi dodávateľom a klientom. 

(3) Všetky ceny stanovené v cenníku alebo dohodnuté v písomnej zmluve alebo v zákazkovom liste sú 
uvádzané bez DPH. 

(4) Dodávateľ vystaví faktúru alebo pokladničný doklad na sumu zodpovedajúcu cene zvýšenej 
o aktuálne platnú DPH v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty. 

(5) Dodávateľ môže požadovať od klienta preddavok až do celej výšky ceny. 
(6) Cenu za zhotovenie diela je možné zaplatiť: 

a) v hotovosti najneskôr v okamihu vykonania alebo dodania diela klientovi, 
b) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe preddavkovej faktúry najneskôr v okamihu 

vykonania alebo dodania diela klientovi, 
c) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe faktúry s lehotou splatnosti v dĺžke 14 dní, ak 

má klient uzatvorenú s dodávateľom rámcovú zmluvu. 
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(7) Pri platbe prevodom na bankový účet na základe faktúry je možné v rámcovej zmluve dohodnúť aj 
dlhšiu lehotu splatnosti. 

(8) Pri platbe prevodom na bankový účet sa za deň zaplatenia považuje deň, kedy bola celá cena 
pripísaná na bankový účet dodávateľa. 

(9) V prípade omeškania so zaplatením ceny má dodávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1 % 
za každý jeden deň omeškania. 

B.3.6. Autorské práva 
(1) Nadobudnutím vlastníckeho práva k zhotovenému dielu neprechádzajú na klienta žiadne autorské 

práva k dielu, ani autorské práva k použitým podkladom, s výnimkou tých, ktoré sám poskytol a ku 
ktorým sám tieto práva vykonáva. 

(2) Zároveň neprechádzajú na klienta vlastnícke ani žiadne iné práva k pracovným súborom alebo 
pracovným nástrojom, ktoré dodávateľ použil pri zhotovovaní diela, s výnimkou tých, ktoré za účelom 
zhotovenia diela klient poskytol. 

(3) Osobnostné autorská práva k zhotovenému dielu nesie jeho autor. Ide predovšetkým o právo na 
nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným 
nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím 
dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. 

(4) Majetkové autorské práva k zhotovenému dielu vykonáva dodávateľ vo svojom mene a na svoj účet. 
Ide najmä o právo použiť dielo a právo udeliť súhlas na každé použitie diela. Udelenie súhlasu 
s použitím diela je možné na základe licenčnej zmluvy. 

(5) Dodávateľ má tiež právo označiť zhotovené dielo svojim obchodným menom spôsobom bežne 
používaným s ohľadom na povahu diela, a právo prezentovať dielo ako ukážku výsledkov svojej 
práce. 

(6) Klient je povinný pri poskytnutí podkladov zaobstarať, a dodávateľovi na požiadanie preukázať, 
súhlas príslušných majiteľov autorských práv, ak nie je majiteľom týchto práv sám klient, pričom 
zodpovedá za prípadné porušenie autorských práv tretích osôb k takto poskytnutým a použitým 
podkladom, vrátane práv k ochrannej známke alebo dizajnu. 

B.3.7. Vady diela 
(1) Ak dodávateľ poruší svoju povinnosť zhotoviť dielo podľa požiadaviek uvedených v zmluve, má dielo 

vady. Za vady diela sa považujú aj vady v dokladoch potrebných na používanie diela. 
(2) Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na 

diele na klienta, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. 
(3) Dodávateľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva na 

klienta, ak je vada spôsobená porušením povinností dodávateľa. 
(4) Dodávateľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov alebo materiálu 

odovzdaných mu na spracovanie klientom v prípade, že dodávateľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nesprávnosť alebo nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne klietna upozornil a 
klient na ich použití trval. 

(5) Dodávateľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
klientom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a klient na ich dodržaní trval alebo ak 
dodávateľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

(6) Klient je povinný skontrolovať dielo bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody. 
(7) Ak klient dielo neprezrie v čase prechodu nebezpečenstva škody, môže uplatniť nároky z vád 

zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady malo dielo už v čase prechodu 
nebezpečenstva škody na diele. 

(8) Klient je povinný podať správu dodávateľovi o vadách zhotoveného diela bez zbytočného odkladu po 
tom, čo klient vady zistil. V opačnom prípade nie je možné nároky z vady diela priznať. 

(9) Právo z vady diela nie je možné priznať, ak nebolo uplatnené do 2 rokov od odovzdania diela. 

B.3.8. Záruka za akosť 
(1) Dodávateľ poskytuje na zhotovené dielo záruku, že počas záručnej doby bude zhotovené dielo 

spôsobilé na použitie na dohodnutý resp. na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté resp. 
obvyklé vlastnosti. 

(2) Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady vzniknuté po prevzatí diela klientom spôsobené vonkajšími 
udalosťami alebo: 
a) zásahom klienta alebo tretej osoby do diela, 
b) nesprávnou alebo neodbornou montážou, inštaláciou alebo aplikáciou, 
c) nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, 
d) nesprávnym používaním, 
e) nadmerným opotrebením, 
f) mechanickým poškodením alebo celkovým zničením. 

(3) Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, záručná doba je 6 mesiacov. 
(4) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia produktu klientom. 
(5) Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej klient nemôže používať produkt pre vady, za ktoré 

zodpovedá dodávateľ. 

B.3.9. Oprava diela 
(1) Klient je oprávnený požadovať opravu diela v prípade, že zhotovené dielo v čase prevzatia má alebo 

sa na ňom v záručnej dobe prejavia vady, ktoré je možné opraviť. 
(2) Ak klient včas neoznámi dodávateľovi voľbu nároku z vady diela, dodávateľ môže odstrániť vadu 

opravou diela, nesmie však spôsobiť klientovi vynaloženie neprimeraných nákladov. 
(3) V prípade odstránenia vady opravou diela má dodávateľ nárok na dodatočnú primeranú lehotu. Ak 

zmluva neurčuje ináč, primeraná lehota na opravu diela je minimálne 15 dní. 
(4) Po vykonaní opravy diela dodávateľom nemá klient právo požadovať iné nároky z tejto vady diela. 

Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

B.3.10. Zľava z ceny 
(1) Klient je oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny v prípade, že: 

a) zhotovené dielo v čase prevzatia má alebo sa na ňom v záručnej dobe prejavia vady, 
b) dodávateľ v dodatočnej primeranej lehote neodstránil vady diela alebo ak klientovi oznámi pred 

uplynutím tejto lehoty, že vady neodstráni. 
(2) V prípade uplatnenia si nároku klienta na zľavu z ceny je dodávateľ povinný primeranú zľavu z ceny 

odpočítať od dohodnutej alebo stanovenej ceny. 
(3) Ak bola cena už zaplatená, dodávateľ je povinný vrátiť primeranú zľavu klientovi v hotovosti alebo na 

bankový účet klienta v lehote 15 dní od uplatnenia nároku na zľavu z ceny. 
(4) Po uplatnení nároku na zľavu z ceny a jej priznaní dodávateľom nemá klient právo požadovať iné 

nároky z tejto vady diela. 

B.3.11. Odstúpenie od zmluvy 
(1) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sú pokyny klienta zjavne nesprávne, na čo dodávateľ 

včas upozornil, a klient aj napriek tomu trvá na ich dodržaní. 
(2) Klient má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že: 

a) ak je zrejmé, že vinou dodávateľa dielo nebude zhotovené v dohodnutej lehote alebo nebude 
vykonané riadne, a ak dodávateľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote, 

b) vinou dodávateľa nebola dodržaná dohodnutá lehota na zhotovenie diela a dielo nebolo 
zhotovené ani v dodatočnej primeranej lehote, 

c) zhotovené dielo v čase prevzatia má alebo sa na ňom v záručnej dobe prejavia vady, ktoré bránia 
riadnemu používaniu diela, 

d) dodávateľ v dodatočnej primeranej lehote neodstráni vady diela alebo ak klientovi oznámi pred 
uplynutím tejto lehoty, že vady neodstráni. 

(3) Klient nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady diela včas neoznámil dodávateľovi. 

B.3.12. Zmluvné pokuty 
(1) V prípade prekročenia lehoty pre zhotovenie diela o viac ako 14 dní má klient nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 1% z ceny diela za každý deň omeškania. Právo na odstúpenie od zmluvy tým nie je 
dotknuté. 

(2) V prípade omeškania so zaplatením fakturovanej sumy o viac ako 14 dní má dodávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej sumy. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania tým nie 
je dotknutý. 

B.4. Licenčná zmluva 
B.4.1. Základné ustanovenia 
(1) Licenčná zmluva sa uzatvára podľa § 40 a nasl. Autorského zákona. 
(2) Dodávateľ nesie pre účely tejto zmluvy primerane práva a povinnosti autora podľa Autorského 

zákona. 
(3) Klient nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti nadobúdateľa podľa Autorského zákona. 

B.4.2. Predmet zmluvy 
(1) Predmetom zmluvy je poskytnutie súhlasu na použitie diela chráneného autorským právom, ku 

ktorému dodávateľ vykonáva majetkové autorské práva, spôsobom, v rozsahu a na čas určený 
v písomnom vyhotovení zmluvy za dohodnutú alebo stanovenú cenu – poskytnutie licencie. 

(2) Zmluva vzniká podpisom písomného vyhotovenia zmluvy dodávateľom a klientom. 

B.4.3. Spôsob použitia diela 
(1) Dielo chránené autorským právom môže klient použiť iba spôsobom a na účely uvedené v písomnom 

vyhotovení zmluvy. 

(2) Na použitie diela iným spôsobom alebo na iný účel je potrebný súhlas dodávateľa, za čo môže 
dodávateľ požadovať primeranú odmenu. 

B.4.4. Rozsah licencie 
(1) Dodávateľ udeľuje klientovi licenciu v obmedzenom rozsahu – klient môže dielo použiť dohodnutým 

spôsobom iba v rozsahu určenom v zmluve. 
(2) Dodávateľ udeľuje klientovi nevýhradnú licenciu – nie je dotknuté právo dodávateľa použiť dielo 

spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo dodávateľa udeliť 
licenciu tretej osobe. 

B.4.5. Čas trvania licencie 
(1) Ak je predmetnom zmluvy poskytnutie štandardnej licencie, dodávateľ udeľuje klientovi licenciu na 

neobmedzený čas. 
(2) Ak je predmetnom zmluvy poskytnutie licencie formou prenájmu, dodávateľ udeľuje klientovi licenciu 

iba na čas, počas ktorého klient uhrádza dohodnutú cenu licencie. Neuhradením ceny za príslušný 
mesiac nie je klient oprávnený dielo chránené autorským právom žiadnym spôsobom použiť. 

B.4.6. Cena a platobné podmienky 
(1) Ak je predmetom zmluvy poskytnutie štandardnej licencie, stanovená alebo dohodnutá cena je 

odmenou za poskytnutie licencie na neobmedzený čas. 
(2) Ak je predmetom zmluvy poskytnutie licencie formou prenájmu, stanovená alebo dohodnutá cena je 

odmenou za poskytnutie licencie na 1 mesiac. 
(3) Cena za poskytnutie licencie sa: 

a) stanoví podľa cenníka, 
b) určí dohodou medzi dodávateľom a klientom. 

(4) Všetky ceny stanovené v cenníku alebo dohodnuté v zmluve sú uvádzané bez DPH. 
(5) Dodávateľ vystaví faktúru alebo pokladničný doklad na sumu zodpovedajúcu cene zvýšenej 

o aktuálne platnú DPH v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty. 
(6) Dodávateľ môže požadovať od klienta preddavok až do celej výšky ceny. 
(7) Cenu za poskytnutie licencie je možné zaplatiť: 

a) v hotovosti najneskôr v okamihu poskytnutia licencie klientovi, 
b) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe preddavkovej faktúry najneskôr v okamihu 

poskytnutia licencie klientovi, 
c) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe faktúry s lehotou splatnosti v dĺžke 14 dní, ak 

má klient uzatvorenú s dodávateľom rámcovú zmluvu. 
(8) Pri platbe prevodom na bankový účet na základe faktúry je možné v rámcovej zmluve dohodnúť za 

osobitných podmienok aj dlhšiu lehotu splatnosti. 
(9) Pri platbe prevodom na bankový účet sa za deň zaplatenia považuje deň, kedy bola celá cena 

pripísaná na bankový účet dodávateľa. 
(10) V prípade omeškania so zaplatením ceny má dodávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1 % 

za každý jeden deň omeškania. 

B.4.7. Nakladanie s licenciou 
(1) Klient nie je oprávnený udeliť sublicenciu - súhlas na použitie diela tretej osobe. 
(2) Klient môže licenciu postúpiť zmluvou len s predchádzajúcim písomným súhlasom dodávateľa; 

o postúpení licencie a o osobe postupníka je povinný informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu. 
(3) Súhlas dodávateľa sa vyžaduje aj pri predaji podniku, ktorého súčasťou je licencia; to isté platí pre 

samostatnú organizačnú zložku podniku, ktorej súčasťou je licencia. 

B.4.8. Prechod licencie a zánik licencie 
(1) Zánikom klienta – právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, neprechádzajú žiadne práva a 

povinnosti zo zmluvy na jej právneho nástupcu. 
(2) Smrťou klienta – fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, neprechádzajú žiadne práva a 

povinnosti zo zmluvy na dedičov. 

B.4.9. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy 
(1) Zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie štandardnej licencie, môže klient vypovedať, pričom 

výpovedná lehota je 1 mesiac. 
(2) Zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie licencie formou prenájmu, môže dodávateľ i klient 

vypovedať, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace. 
(3) Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď preukázateľne doručená druhej zmluvnej strane. 
(4) Počas výpovednej lehoty je klient povinný riadne platiť cenu licencie až do uplynutie výpovednej 

lehoty. Zároveň je povinný riadne splniť všetky svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy najneskôr do 
uplynutia výpovednej lehoty. 

(5) Uplynutím výpovednej lehoty sa licenčná zmluva ukončuje a klientovi zaniká právo akýmkoľvek 
spôsobom ďalej používať dielo chránené autorským právom. 

(6) Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak klient použije dielo spôsobom alebo na účel, ktorý nebol 
určený v zmluve, alebo použije dielo mimo rozsahu uvedenom v zmluve, alebo poruší práva alebo 
povinnosti súvisiace s nakladaním. 

B.4.10. Zmluvné pokuty 
(1) V prípade omeškania so zaplatením fakturovanej sumy o viac ako 14 dní má dodávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej sumy. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania tým nie 
je dotknutý. 

(2) V prípade, že klient použije dielo spôsobom alebo na účel, ktorý nebol určený v zmluve, alebo použije 
dielo mimo rozsahu uvedenom v zmluve, alebo použije dielo po uplynutí času trvania licencie, má 
dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2-násobku dohodnutej alebo stanovenej ceny. 

(3) V prípade, že klient poruší práva alebo povinnosti súvisiace s nakladaním s licenciou, má dodávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10-násobku dohodnutej alebo stanovenej ceny. 

C. Záverečná časť 
C.1. Ochrana obchodného tajomstva 
(1) Dodávateľ a klient berú na vedomie, že obchodné tajomstvo je predmetom práv dodávateľa a klienta. 
(2) Dodávateľ a klient sú povinní uchovávať informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva a 

berú na vedomie, že ochrana obchodného tajomstva je súčasťou plnenia ich zmluvných povinností a 
zaväzujú sa o nich zachovávať mlčanlivosť a využívať ich výlučne pre plnenie zmluvných povinností 
vyplývajúcich z obchodnej spolupráce. 

(3) Dodávateľ a klient sa zaväzujú s takýmito informáciami v celku ako aj v časti zaobchádzať ako s 
tajnými, zachovávať o nich mlčanlivosť počas trvania obchodnej spolupráce, ako aj po jej skončení a 
nereprodukovať ani ich neposkytovať tretej osobe, nevyužívať, neumožniť využitie a neodovzdať inej 
fyzickej alebo právnickej osobe na využitie. 

(4) Dodávateľ a klient berú na vedomie, že za porušenie povinnosti zachovávať obchodné tajomstvo 
môže poškodená alebo ohrozená strana: 
a) podať žalobu proti rušiteľovi, v ktorej sa bude poškodená alebo ohrozená strana domáhať zákazu 

porušovania práv k obchodnému tajomstvu, 
b) podať žalobu proti rušiteľovi, v ktorej sa bude poškodená alebo ohrozená strana domáhať toho, 

aby následky porušenia práv poškodenej alebo ohrozenej strany k obchodnému tajomstvu boli 
odstránené na náklady rušiteľa, 

c) podať žalobu proti rušiteľovi na náhradu škody, ktorá poškodenej strane jeho protiprávnym 
konaním a porušením povinností pri ochrane predmetu obchodného tajomstva vznikla, 

d) podať žalobu o zadosťučinenie, ak uvedeným protiprávnym konaním spôsobil rušiteľ poškodenej 
strane nemajetkovú ujmu, 

e) podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia obchodného, 
bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. 

C.2. Zmeny, platnosť a účinnosť obchodných podmienok 
(1) Dodávateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo úplne nahradiť osobitnými 

obchodnými podmienkami, z dôvodu: 
a) zmien právnych predpisov,  
b) zmien technických možností dodávateľa, 
c) zabezpečenia obozretného podnikania dodávateľa a jeho stability, 
d) skvalitnenia produktov, služieb, diel a licencii, 
e) rozšírenia ponuky. 

(2) Ak má klient uzatvorenú rámcovú zmluvu, dodávateľ je povinný oznámiť klientovi doplnenie, zmenu 
alebo úplné nahradenie týchto VOP najmenej 60 dní pred začiatkom platnosti nového znenia VOP. 

(3) Klient je oprávnený sa v lehote 30 dní vyjadriť k novému zneniu VOP a v prípade nesúhlasu s novým 
znením VOP má právo navrhnúť korekciu znenia VOP alebo od rámcovej zmluvy odstúpiť. 

(4) Ak klient v lehote podľa predchádzajúceho bodu neoznámi dodávateľovi žiadne výhrady voči novému 
zneniu VOP a po uplynutí tejto lehoty uzatvorí s dodávateľom zmluvu, považuje sa toto za súhlasný 
prejav vôle s novými znením VOP. 

(5) Všetky zmluvy medzi dodávateľom a klientom, okrem rámcových zmlúv, vzniknuté pred zmenou VOP 
sa riadia znením VOP platným v čase uzatvorenia zmluvy. 

(6) Aktuálne platné VOP sú vždy zverejnené v sídle dodávateľa, v prevádzkarni dodávateľa a na 
internetových stránkach dodávateľa na adrese www.crystalgroup.sk. 

(7) Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 05. 2013. 

 

http://www.crystalgroup.sk/
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