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Všeobecné obchodné  a záručné podmienky  
Heidelberg Slovensko, s.r.o., platné od 1. 9. 2022 

 
Tieto všeobecné obchodné a záručné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú 
záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou Heidelberg Slovensko, s.r.o., IČO: 17 336 520 
(ďalej len „HSK“) a jednotlivými zákazníkmi (ďalej len „Zákazník“), (ďalej spoločne 
tiež len „Zmluvné strany“) pri uzatváraní, v súvislosti alebo ohľadne či už zmlúv 
kúpnych, ktorých predmetom je dodanie tovaru či predaj strojov, ako aj zmlúv o dielo, 
ktorých predmetom je okrem dodania tovaru či predaja strojov tiež montáž. Ak nie je 
ďalej stanovené inak, je predmet zmluvy ako v prípade kúpnej zmluvy, tak v prípade 
zmluvy o dielo označovaný ako „Predmet dodania“, v špecifických ustanoveniach 
týkajúcich sa iba zmluvy o dielo je predmet zmluvy označovaný ako „Dielo“. Ak nie je 
uvedené inak, považuje sa za „Zmluvu“ ako aj zmluva kúpna, tak aj zmluva o dielo. 
V konkrétnych ustanoveniach týchto VOP týkajúcich sa iba zmlúv kúpnych, sú 
Zmluvné strany špecifikované tak, že HSK je označená a vystupuje v pozícii 
„Predávajúci“ a Zákazník v pozícii „Kupujúci“ a Zmluva  je výslovne označená ako 
„Kúpna zmluva“. V konkrétnych ustanoveniach týchto VOP týkajúcich sa iba zmlúv o 
dielo sú Zmluvné strany špecifikované tak, že HSK je označená a vystupuje v pozícii 
„Zhotoviteľ“ a Zákazník v pozícii „Objednávateľ“ a Zmluva je výslovne označená ako 
„Zmluva o dielo“. 
 

1. Údaje a podklady odovzdávané pre uzavretie Zmluvy 
1.1 Podklady, ako vyobrazenia, výkresy, údaje o váhe, priestore, spotrebe energie a 
výkonnosti, ktoré boli zo strany HSK odovzdané v rámci prípravy pre uzatvorenie 
Zmluvy, sú medzi Zmluvnými stranami považované za definitívne, s výnimkou prípadu 
uvedeného v čl. 2.3 týchto VOP. Odchýlky od týchto podkladov v samotnej Zmluve 
môžu byť Zmluvnými stranami dohodnuté vo výnimočných prípadoch, a len v 
písomnej forme, a to tak, aby zásadne nemenili podklady odovzdané pôvodne pri 
príprave Zmluvy zo strany HSK Zákazníkovi. 
 

2. Uzatváranie Zmlúv a objem dodávok 
2.1 Zmluvný vzťah medzi Zmluvnými stranami vznikne: 
a) na základe písomnej objednávky Kupujúceho, ktorá je písomne bez výhrad 

potvrdená Predávajúcim. Zmluvné strany výslovne vylučujú možnosť akceptácie 
návrhu Zmluvy s ktorýmkoľvek dodatkom či odchýlkou; 

b) alebo na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ktorá je podpísaná oboma 
Zmluvnými stranami; 

c) alebo na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo, ktorá je podpísaná oboma 
Zmluvnými stranami. 

2.2 Predmet dodania je vždy ustanovený a špecifikovaný v Zmluve.  
2.3 HSK si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Predmet dodania, avšak iba vo 
výnimočných prípadoch, kedy dôjde k nahradeniu Zákazníkom objednaného výrobku, 
ktorý je súčasťou Predmetu dodania, novým, technologicky vyspelejším výrobkom 
v príslušnej modelovej rade Heidelberg a súčasne dôjde k ukončeniu výroby pôvodne 
Zákazníkom objednaného výrobku, avšak pri zachovaní všetkých podstatných 
technických parametrov a ostatných zmluvných podmienok vo vzťahu k Predmetu 
dodania a zodpovedajúcim požiadavkám Zákazníka. 
V takom prípade je HSK povinná Zákazníka o zmene Predmetu dodania včas písomne 
informovať, vrátane popisu nového výrobku nahradzujúceho Zákazníkom objednaný 
výrobok, ktorý v dobe dodania už nie je v modelovej rade Heidelberg. Zákazník má v 
takom prípade právo do 7 dní od doručenia oznámenia HSK zmenu Predmetu dodania 
písomne odmietnuť. Ak tak neurobí, má sa za to, že zmenu Predmetu dodania 
odsúhlasil. V prípade, že Zákazník využije svoje právo a odmietne zmenu Predmetu 
dodania podľa tohto odseku, má HSK právo odstúpiť od Zmluvy, a to v rozsahu časti 
dotknutej zmenou dodania alebo celého Predmetu dodania, podľa svojho uváženia. 
 

3. Cena a platby 
3.1 Cena Predmetu dodania v prípade uzatvorenej Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna 
cena") je vždy určená v eurách (EUR) a zahrňuje poistenie, dopravu, balenie, 
zaškolenie obsluhy a nezahrňuje platenie štátnych a úradných odvodov, daní, ciel, 
iné náklady spojené s odoslaním Predmetu dodania od Predávajúceho ku 
Kupujúcemu a jeho nasťahovanie do priestorov Kupujúceho. 
3.2 Cena Predmetu dodania v prípade uzatvorenej Zmluvy o dielo (ďalej len „Cena 
za dielo") je vždy určená v eurách (EUR) a zahrňuje poistenie, dopravu, balenie, 
montáž, zaškolenie obsluhy, náklady spojené s odoslaním Predmetu dodania od 
Zhotoviteľa k Objednávateľovi a náklady jeho nasťahovania do priestorov 
Objednávateľa, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak, napr. v čl. 6.2 a nezahrňuje 
platenie štátnych a úradných odvodov, daní, ciel.  
3.3 Ako Kúpna cena, tak Cena za dielo je splatná v eurách (EUR), pokiaľ nie je v 
Zmluve stanovené inak. 
3.4 Ak je Kúpna cena alebo Cena za dielo v Zmluve uvedená v inej mene ako v eurách 
zaväzujú sa Zmluvné strany dohodnúť v prospech HSK takú doložku, ktorá zabezpečí 
v plnej miere HSK pred prípadnými kurzovými stratami.  
3.5 Ak nie je v Kúpnej zmluve stanovené inak, budú platby Kúpnej ceny Kupujúcim 
vykonané v nasledujúcich termínoch: 
a) 40 % Kúpnej ceny Predmetu dodania zaplatí Kupujúci Predávajúcemu do 

siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa uzavretia uzatvorenia Kúpnej zmluvy 
(ďalej len „Prvá záloha"); 

b) 50 % Kúpnej ceny Predmetu dodania zaplatí Kupujúci Predávajúcemu do 
siedmich (7) kalendárnych dní od Oznámenia o expedícií Predmetu dodania 
predloženého Predávajúcim Kupujúcemu (ďalej len „Druhá záloha"); 

c) a 10 % Kúpnej ceny Predmetu dodania zaplatí Kupujúci Predávajúcemu na 

základe konečnej faktúry vystavenej  Predávajúcim Kupujúcemu so splatnosťou 
štrnásť (14) kalendárnych dní (ďalej len „Doplatok").  

3.6 Ak nie je v Zmluve o dielo stanovené inak, budú platby Ceny za dielo vykonané v 
nasledujúcich termínoch: 
a) 40 % Ceny za dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi do sedmich (7) 

kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o dielo (ďalej len „Prvá záloha");  
b) 50 % Ceny za dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi do siedmich (7) 

kalendárnych dní od Oznámenia o expedícii Predmetu dodania predloženého 
Zhotoviteľom  Objednávateľovi (ďalej len „Druhá záloha"); 

c) 10 % Ceny za dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi po podpise 
odovzdávacieho protokolu na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom so 
splatnosťou štrnásť (14) kalendárnych dní (ďalej len „Doplatok").  

3.7 Jednotlivé platby budú v sebe zahrňovať aj príslušnú časť DPH pripadajúcu na 
každú platbu. 
3.8 Pokiaľ nebude v Zmluve dohodnuté inak, budú platby vykonávané Zákazníkom 
bankovým prevodom na účet HSK uvedený v Zmluve. 
3.9 Záväzok Zákazníka k zaplateniu Prvej alebo Druhej zálohy alebo Doplatku 
zanikne pripísaním príslušnej čiastky na účet HSK. To platí obdobne aj pre iné platby 
v prospech HSK.   
3.10 Ak má Zákazník voči HSK niekoľko peňažných záväzkov a Zákazník neurčí, 
ktorý záväzok plní, platenie sa týka najskôr záväzku, ktorého splnenie nie je 
zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku najskôr splatného. 
 

4. Predinštalačná príprava 
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť najneskôr do dátumu, ktorý sa stanoví v 
Zmluve o dielo, montážne harmonogramy s vedúcim servisu Zhotoviteľa a odsúhlasiť 
vykonanie montáže Predmetu dodania a vykonanie následných školení vrátane 
určenia priestorov pre konanie školenia. Objednávateľ zaistí zodpovedajúce priestory, 
vybavenie a odborne zdatný personál ku konaniu školenia podľa predchádzajúcej vety 
na svoje náklady. 
4.2 Objednávateľ je povinný pre účely montáže Diela a umiestnenie Diela poskytnúť 
staticky a dispozične vhodné miestnosti pre inštaláciu, montáž Diela a uvedenie Diela 
do prevádzky, vybavené potrebnými prípojkami elektrickej energie, vody, odpadov, 
tlakového vzduchu a vzduchotechniky atď. podľa špecifikácie Predmetu dodania a 
prostredia, ktoré spĺňa podmienky pre prevádzku podľa návodu k obsluhe alebo 
technickej špecifikácie jednotlivých častí Predmetu dodania (ďalej len „Miesto 
montáže"). Pre umiestnenie Predmetu dodania v prípade Kúpnej zmluvy sa tento 
odsek použije primerane. 
4.3 Zákazník sa zaväzuje odovzdať HSK v dostatočnom predstihu výkresy Miesta 
montáže (u Diela) alebo miesta umiestnenia Predmetu dodania pre účely umiestnenia 
Predmetu dodania a pre vykonanie zákresu jednotlivých častí Predmetu dodania, 
základov a všetkých prípojok. HSK dodá Zákazníkovi vyššie uvedené zákresy. 
Zákazník zodpovedá za splnenie požiadaviek a termínov pre inštaláciu, montáž a 
prevádzku Predmetu dodania. Po uzavretí Zmluvy o dielo HSK predloží Zákazníkovi 
k podpisu dokument označený ako „Príprava inštalácie“ (ďalej len „Príprava 
inštalácie“). Príprava inštalácie obsahuje predovšetkým technické požiadavky na 
Miesto montáže a ďalej technické požiadavky na inštaláciu (montáž). Zákazník 
podpisom Prípravy inštalácie potvrdzuje, že sa dôkladne zoznámil so všetkými 
požiadavkami na Miesto montáže a požiadavkami na inštaláciu (montáž) a zaväzuje 
sa tieto požiadavky bezvýhradne dodržiavať, a to po celú dobu užívania Predmetu 
dodania, resp. Diela. Za všetky škody a ujmy vzniknuté v dôsledku nedodržania 
požiadaviek obsiahnutých v Príprave inštalácie zodpovedá výhradne Zákazník. 
4.4 Po uzavretí Zmluvy o dielo poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi pôdorysy 
priestorov, určených pre inštaláciu zariadenia tvoriaceho Dielo, vrátane nákresu 
technického vybavenia priestorov (elektroinštalácia, voda, vzduchotechnika atď.) a 
ďalších dokumentov nevyhnutných alebo potrebných na vykonanie inštalácie Diela 
tak, aby bolo možné spoločne vykonať zákres jednotlivých komponentov dodávaného 
Diela, vrátane potrebných médií. Prívody médií a prípravu infraštruktúry pre Dielo 
zaistí Objednávateľ podľa požiadaviek Zhotoviteľa na svoje náklady. Pre umiestnenie 
Predmetu dodania v prípade Kúpnej zmluvy sa tento odsek použije primerane.  
4.5 Zákazník je povinný písomne oznámiť HSK pripravenosť Miesta montáže 
a odovzdať vyčistené a uvoľnené Miesto montáže najneskôr do dátumu stanoveného 
v Zmluve.  
HSK je oprávnená, nie však povinná, a to i prostredníctvom tretej poverenej osoby, 
skontrolovať pripravenosť Miesta montáže, t. j. najmä: 
(i) skontrolovať splnenie technických parametrov prostredia; 
(ii) skontrolovať prašnosť prostredia, vlhkosť a teplotu; 
(iii) skontrolovať technické prípojky. 
V prípade, že technické parametre prostredia Miesta montáže nesplňujú podmienky 
pre prevádzku podľa návodu k použitiu jednotlivých častí Predmetu dodania, je 
Zákazník v omeškaní so splnením svojich povinností podľa tohto článku 4. Vykonaním 
alebo nevykonaním meraní, resp. kontroly nepreberá HSK akúkoľvek zodpovednosť 
za parametre Miesta montáže. 
4.6 Zákazník poskytne najneskôr v priebehu dodania Predmetu dodania personál 
zodpovedajúceho vzdelania a kvalifikácie pre obsluhu Predmetu dodania 
(technológie) tak, aby HSK mohla v predstihu pripraviť a naplánovať výučbové 
programy zaškolenia obsluhy. 
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5. Dodanie 
5.1 Predávajúci dodá Predmet dodania alebo jeho jednotlivé časti v termínoch 
uvedených v Kúpnej zmluve a to po splnení nasledovných podmienok: 
(i) zaplatení Prvej a Druhej zálohy Kupujúcim; 
(ii) a po splnení všetkých záväzkov ohľadne prípravy Miesta montáže podľa čl. 4 

týchto VOP. 
5.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo v termínoch uvedených v Zmluve o dielo, a to po splnení 
nasledovných podmienok: 
(i) Podmienkou dodania Diela v zmysle čl. 5.3 VOP je zaplatenie Prvej zálohy 

Objednávateľom; 
(ii) Podmienkou zahájenia montáže Diela je zaplatenie Druhej zálohy 

Objednávateľom a splnenie všetkých záväzkov ohľadne prípravy Miesta montáže 
a pred inštalačnej prípravy podľa čl. 4 týchto VOP. 

5.3 Dodanie sa u Kúpnej zmluvy (okrem predaja použitých strojov) uskutočňuje 
odovzdaním Predmetu dodania alebo jeho časti v Mieste montáže Zákazníkovi, 
konkrétne okamžikom pristavenia nákladného vozidla po privezení. O dodaní 
Predmetu dodania alebo jeho časti sa obe Zmluvné strany zaväzujú podpísať dodací 
list (ďalej len „Dodanie"). Za dodanie Diela (okrem dodania použitých strojov) sa 
považuje dodanie (spravidla zabaleného) tovaru, ktorý je súčasťou Predmetu dodania 
a je určený k následnej montáži, do Miesta montáže. O dodaní Diela sa obe Zmluvné 
strany zaväzujú podpísať dodací list. U použitých strojov bude dodanie vždy 
dohodnuté individuálne. 
 

6. Montáž, uvedenie do prevádzky, odovzdanie a prevzatie 
6.1 Zákazník vykoná bezprostredne po dodaní jednotlivých častí Predmetu dodania 
kontrolu úplnosti a kontrolu neporušenosti prepravných obalov v súlade s baliacim 
listom. Zistenia pritom učinené potvrdí v písomnom zápise o kontrole. 
6.2 Za účelom montáže (u Diela) a uvedenia Predmetu dodania do prevádzky je 
Zákazník povinný HSK poskytnúť zodpovedajúcu súčinnosť. Súčinnosťou Zákazníka 
v zmysle predchádzajúcej vety sa rozumie zaistenie podmienok pre nerušenú 
a plynulú činnosť zamestnancov HSK alebo tretích osôb k tomu poverených HSK, 
vykonávajúcich inštaláciu Predmetu dodania alebo montáž predmetu Diela v Mieste 
montáže (ďalej len „Technici“). Ide najmä o zabezpečenie nasledovných podmienok: 
(i) bezplatné poskytnutie Miesta montáže za splnenia všetkých podmienok 

stanovených v čl. 4 týchto VOP; 
(ii) umožnenie nepretržitého prístupu Technikov do Miesta montáže jednotlivých 

strojov aspoň po dobu 10 hodín denne, vrátane sobôt, nedele a sviatkov po celú 
dobu vykonávania inštalácie jednotlivých častí Predmetu dodania alebo montáže 
jednotlivých častí Diela; 

(iii) umožnenie uloženia náradia, pracovných pomôcok a odevov Technikov 
v uzamykateľnom priestore, prenechanom po celú dobu vykonávania činností 
Technikov podľa Zmluvy a týchto VOP v Mieste montáže do ich výlučného 
užívania; 

(iv) bezplatné poskytnutie vysoko- alebo nízkozdvižného vozíka, ako aj spôsobilého 
personálu k obsluhe tejto manipulačnej techniky v rozsahu nevyhnutne nutnom 
pre vyloženie Predmetu dodania alebo súčastí Diela z dopravných prostriedkov 
a jeho premiestnenia do Miesta montáže; 

(v) zabezpečenie prítomnosti aspoň jedného kvalifikovaného a rozhodovacími 
kompetenciami vybaveného technika podrobne oboznámeného s prevádzkou, 
poprípade príslušnou plánovanou prevádzkou Zákazníka, a to po celú dobu 
prítomnosti Technikov v Mieste montáže, resp. inštalácie jednotlivých častí 
Predmetu dodania alebo montáže jednotlivých častí Diela; 

(vi) bezplatné zabezpečenie vhodného ubytovania pre Technikov po celú dobu 
inštalácie a školenia. 

Za splnenie týchto podmienok sa HSK zaväzuje k vykonaniu inštalácie Predmetu 
dodania alebo montáže Diela maximálne do 60 pracovných dní odo dňa splnenia 
podmienok  uvedených v čl. 5.1, resp. 5.2 týchto VOP, ak nie je v Zmluve stanovené 
inak. O ukončení inštalácie Predmetu dodania alebo montáže Diela bude HSK 
Zákazníka informovať. 
HSK je oprávnená vyúčtovať Zákazníkovi náklady navyše spojené s dodaním, 
montážou (u Diela) alebo inštaláciou (pri Predmete dodania) a uvedením do 
prevádzky. Ak ide o také náklady, ktoré sú nad rámec bežných nákladov (náklady 
sťahovania do ťažko prístupných miestností suterénov, poschodí, práce počas sobôt, 
v nedeľu, štátnych sviatkov a v noci). Tieto náklady navyše budú účtované podľa 
platného cenníka servisných služieb. 
6.3 Spotrebný materiál, t. j. najmä papier, tlačové dosky, farby a chemické 
prostriedky, nutné k prevádzke tlačových strojov, popr. ostatný materiál ku 
knihárskym strojom a rezaciemu centru a ďalej všetky energie a média potrebné pre 
uvedenie Predmetu dodania do prevádzky a vykonaniu predpísaných skúšok, 
poskytne  Zákazník na svoje náklady. 
6.4 K odovzdaniu Predmetu dodania alebo jeho časti Zákazníkovi (ďalej len 
„Odovzdanie") dôjde dňom: 
(i) podpísania odovzdávacieho protokolu týkajúceho sa odovzdania Predmetu 

dodania alebo jeho časti a to oboma Zmluvnými stranami za nasledovných 
podmienok: 

a) montáž Diela alebo Dodanie a inštalácia (ak je Predávajúcim vykonávaná) 
Predmetu dodania alebo jeho časti bola dokončená; 

b) a u Diela alebo Predmetu dodania, ktorým je tlačový stroj, bola vykonaná 
skúšobná tlač alebo boli odskúšané funkcie stroja a jeho výkonnostné 
a kvalitatívne parametre deklarované v technickej časti špecifikácie Predmetu 
dodania alebo jeho časti. Splnenie kvalitatívnych parametrov Predmetu dodania 
bude preukázané úspešným vykonaním testov výrobcu, v prípade tlačových 
strojov na základe vytlačenia Heidelberg Quality Testform. 
Odovzdanie Predmetu dodania alebo jeho časti bude potvrdené podpisom 
Odovzdávacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, alebo 

(ii) uplynutím štrnásťdennej (14) lehoty od ukončenia montáže Diela alebo od 
Dodania a prípadnej inštalácie Predmetu dodania, pokiaľ k prevzatiu Predmetu 
dodania alebo jeho časti Zákazníkom od HSK nedôjde, bez zavinenia HSK, má 
sa za to, že Dielo alebo Predmet dodania alebo jeho časť je odovzdaná 
Zákazníkovi posledným dňom tejto lehoty, alebo 

(iii) dňom, kedy Zákazník na Predmete dodania vyrobí prvú zákazku pre komerčné 
účely, pokiaľ tento deň nastane pred uplynutím lehoty podľa bodu 6.4 (ii). 

 

7. Obaly 
7.1 Predmet dodania alebo jeho jednotlivé časti budú dodané v exportnom balení na 
drevenej palete pod ochrannou fóliou alebo v inom originálnom balení podľa povahy 
výrobku (ďalej len „Obal“). Obal musí chrániť Predmet dodania pred poškodením 
a koróziou. Cena Obalu je zahrnutá v Kúpnej cene/Cene za dielo. 
7.2 HSK priloží k jednotlivým častiam Predmetu dodania zoznam v  jazyku výrobcu, 
v ktorom budú uvedené zabalené predmety. 
7.3 Obal prechádza spolu s Predmetom dodania do vlastníctva Zákazníka. Zákazník 
sa zaväzuje tieto obaly zlikvidovať alebo ich inak použiť podľa príslušných právnych 
predpisov. HSK si však môže kedykoľvek pred dodaním príslušnej časti Predmetu 
dodania jednostranne vyžiadať vrátenie (aj len časti) obalového materiálu, 
ochranných a prepravných pomocných prostriedkov. 
V takom prípade Zákazník vlastnícke právo k obalovému materiálu, ochranným 
a prepravným pomocným prostriedkom v stanovenom rozsahu nenadobudne a je 
povinný ich bez zbytočného odkladu po dodaní príslušnej časti Predmetu dodania 
vrátiť na náklady HSK späť do HSK. 
 

8. Technická dokumentácia 
8.1 HSK dodá k jednotlivým častiam Predmetu dodania nasledovnú technickú 
dokumentáciu, pokiaľ táto je potrebná k užívaniu Predmetu dodania (nevzťahuje sa 
napr. na spotrebný materiál a digitálne stroje Versafire): 
(i) návod k obsluhe v slovenskom, alebo českom jazyku; 
(ii) návod k údržbe v slovenskom, alebo českom jazyku; 
(iii) katalóg náhradných dielov; 
(iv) elektroschémy; 
(v) vyhlásenia o zhode; 
(ďalej len „Technická dokumentácia"). 
8.2 HSK je oprávnená dodať Zákazníkovi Technickú dokumentáciu a iné súvisiace 
dokumenty iba v elektronickej forme. 
8.3 Zákazník je povinný sa podrobne zoznámiť s Technickou dokumentáciou a 
postupovať podľa nej ešte pred začatím prevádzky Predmetu dodania alebo jeho časti. 
 

9. Oznámenie o pripravenosti jednotlivých strojov k odoslaniu, prepravné 
doklady 
9.1 HSK oznámi Zákazníkovi dodanie Predmetu dodania alebo jeho časti 
s nevyhnutným predstihom, najmenej 5 dní vopred (ďalej len „Oznámenie 
o expedícií“). Zákazník pripustí a súhlasí s primeraným skrátením tejto lehoty, ak mu 
v tom nebránia závažné technické alebo organizačné dôvody. 
9.2 Ako prepravné dokumenty sú dohodnuté nasledovné podklady: 
(i) nákladný list (1x), 
(ii) zoznam balení (3x). 
 

10. Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody na Predmete dodania 
10.1 Vlastnícke právo k Predmetu dodania podľa Kúpnej zmluvy a týchto VOP 
nadobudne Kupujúci úplným zaplatením celej  Kúpnej ceny a DPH.  
10.2 Vlastnícke právo k Predmetu dodania podľa Zmluvy o dielo a týchto VOP 
nadobudne Objednávateľ úplným zaplatením celej Ceny za Dielo a DPH.  
10.3 Prechod nebezpečenstva škody na Predmete dodania podľa Kúpnej zmluvy 
prechádza na Kupujúceho okamžikom Dodania Predmetu dodania v zmysle čl. 5 VOP. 
10.4 V prípade uzatvorenej Zmluvy o dielo nesie nebezpečenstvo škody na 
zhotovovanom Diele od okamihu dodania stroja do miesta vykonávania až do jeho 
Odovzdania Objednávateľ. 
 

11. Záruka 
11.1 HSK poskytuje na Predmet dodania záruku za akosť a to po dobu dvanástich (12) 
mesiacov odo dňa jeho Odovzdania alebo od okamihu, kedy Zákazník Predmet 
dodania odmietne prevziať. Po túto dobu bude mať Predmet dodania vlastnosti 
stanovené Zmluvou a bude použiteľný k zmluvnému alebo obvyklému účelu (ďalej len 
„Záruka"). Dobu, po ktorú sa Záruka poskytuje, nie je  možné predlžovať. „Obvyklým 
účelom" sa rozumie, že Predmet dodania spĺňa technické parametre stanovené pre 
daný výrobok výrobcom a tlačové parametre zodpovedajú normám a parametrom 
stanovených tlačovým inštitútom FOGRA Forschungsgesellschaft Druck, Mníchov. Na 
stroje dodané HSK, ktoré nie sú nové, sa záruka neposkytuje / nevzťahuje.  
11.2 Záruka platí za predpokladu splnenia všetkých nasledovných podmienok (inak 

zaniká):  
(i) dodržania intervalov pravidelných inšpekčných prehliadok, vykonávaných HSK; 
(ii) a dodržania platobných podmienok zo strany Zákazníka; 
(iii) a dodržania návodu k použitiu Predmetu dodania; 
(iv) a dodržania pokynov v Technickej dokumentácií. 
11.3 Záruka poskytovaná HSK ďalej zaniká v nasledujúcich prípadoch: 
(i) ak je Predmet dodania inštalovaný hoci i len čiastočne bez spoluúčasti Technika 

HSK; alebo 
(ii) ak vykoná Zákazník, či tretia osoba, bez súhlasu HSK na Predmete dodania v 

záručnej dobe zmeny, úpravy alebo opravy; alebo 
(iii) ak nie sú dodržané podmienky údržby, obsluhy zariadení či komponentov 

Predmetu dodania a ďalej v prípade podstatného porušenia starostlivosti o 
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Predmet dodania; alebo 
(iv) iného nedodržania predpisov o údržbe Predmetu dodania alebo iné zjavné 

zanedbanie náležitej odbornej starostlivosti o Predmet dodania Zákazníkom, ako 
aj poškodenia, ktorých príčinou nie je bežná prevádzka Predmetu dodania; alebo 

(v) úmyselného alebo nedbanlivého poškodenia Predmetu dodania Zákazníkom, či 
tretími osobami; alebo 

(vi) porušenia akéhokoľvek ustanovenia v Technickej dokumentácii alebo podľa 
článku 4 VOP; alebo 

(vii) uplynutie dvanásť (12) mesačnej doby, počas ktorej je Záruka poskytovaná. 
11.4 Záruky poskytované HSK sa nevzťahujú na nasledujúce prípady: 
(i) opotrebovanie spotrebného dielu podliehajúceho rýchlemu opotrebovaniu, 

ktorého životnosť je spravidla kratšia ako doba Záruky alebo ktoré sú 
špecifikované v zozname spotrebných dielov a dielov podliehajúcich 
opotrebovaniu, ktoré sú súčasťou zmluvnej dokumentácie alebo je možné ich na 
požiadanie poskytnúť - dodanie a montáž takýchto spotrebných dielov prebehnú 
za odplatu podľa poskytnutej ponuky alebo platného cenníka HSK; 

(ii) výmeny, nastavovania, údržby valcov a procesnej kalibrácie; 
(iii) odstránenia porúch softvéru, ktorých príčiny sa nachádzajú mimo tento softvér, 

ako sú napr. chyby obsluhy, prevádzka softvéru s programami iných výrobcov na 
stroji alebo komponentoch. Toto opatrenie platí tiež v spojitosti s užitím rôznych 
systémových komponentov v počítačovej sieti; 

(iv) práce, ktorá sa týka alebo slúži iba ku vonkajšiemu vzhľadu prístrojov, ako sú 
napríklad farebné nátery; 

(v) odstránenia škôd, ktoré boli spôsobené nedodržaním predpísaných technických 
rámcových podmienok a/alebo používaním nevhodných prevádzkových 
prostriedkov, mazadiel a ďalších látok a spotrebných materiálov; 

(vi) odstránenia škôd spôsobených Vyššou mocou alebo objektívnymi príčinami 
(následky povodní, zemetrasení, požiarov atď.) alebo inými príčinami, ktoré sa 
nachádzajú mimo Predmet dodania ako je nedbanlivé poškodenie, skrat, výpadok 
prúdu a pod.; 

(vii) HSK nezodpovedá za vady Predmetu dodania, ktoré sa na ňom vyskytnú v 
dôsledku toho, že Zákazník nezaistí alebo nezaisťuje pre prevádzku Predmetu 
dodania také prostredie, aké je uvedené v návode k Predmetu dodania alebo 
zodpovedajúcej technickej dokumentácii; 

(viii) práce spojené s užívateľským nastavovaním a údržbou dodaného programového 
vybavenia, systémového programového vybavenia (Operačný systém) pracovných 
staníc, práce spojené s obnovovaním programového vybavenia po neoprávnenom 
užívateľskom zásahu (inštalácie nedovoleného programového vybavenia, 
vírusová infekcia, atď.), práce spojené s nastavovaním parametrov počítačovej 
siete, ďalej dodania a inštalácie nových verzií užívateľského programového 
vybavenia; 

(ix) vylúčené je odstránenie porúch, ktorých príčiny sa nachádzajú mimo Predmet 
dodania, ako sú napr. chyby spôsobené nedbanlivosťou obsluhy alebo 
nedodržania plánu údržby vykonaného obsluhou či z dôvodov neodbornej 
manipulácie s Predmetom dodania. 

11.5 Uplatnenie Záruky. V prípade riadneho a včasného uplatnenia nárokov z vád 
Predmetu dodania, na ktoré sa vzťahuje Záruka, je Zákazník oprávnený, ak sa 
nedohodne s HSK výslovne písomne inak, požadovať bezplatné odstránenie vád 
Predmetu dodania podľa týchto VOP a to opravou alebo výmenou vadného dielu podľa 
voľby HSK v lehote k tomu primeranej. 
11.6 Zákazník je povinný vady Predmetu dodania nahlásiť u HSK bezodkladne potom, 
čo vadu na Predmete dodania zistí, a to nasledujúcim spôsobom: 
(i) písomne doporučeným listom alebo e-mailom, ak ide o vady menej závažné, 

ktoré nespôsobujú obmedzenie alebo vyradenie Predmetu dodania z prevádzky 
(ďalej len „Vady typu C"), alebo 

(ii) telefonicky, ak ide o vady, ktoré spôsobujú vyradenie Predmetu dodania z 
prevádzky (ďalej len „Vady typu A") alebo iné závažné funkčné poruchy, ktoré 
nespôsobujú vyradenie Predmetu dodania z prevádzky, ale spôsobujú 
obmedzenie prevádzky (ďalej len „Vady typu B"). Toto nahlásenie musí byť 
potvrdené písomnou formou (e-mail). Vyradením z prevádzky sa nerozumie napr. 
prevádzka stroja obmedzenou rýchlosťou alebo čiastočne znížený stupeň 
automatizácie. 

(ďalej len „Ohlásenie vád"). 
11.7 V Ohlásení vád je Zákazník povinný uviesť najmä nasledujúce údaje:  
(i) zistené vady; 
(ii) a ako sa tieto vady prejavujú. 
11.8 Ohlásenie vád. Servisné oddelenie Zhotoviteľa prijíma poruchové hlásenia a ďalej 
objednávky Prehliadok na telefónnom čísle +420 225 993 227; -231 alebo na 
emailovej adrese servis.sk@heidelberg.com počas bežnej pracovnej doby 
v pracovných dňoch (po-pia 07:30-16:00), prípadne po bežnej pracovnej dobe na 
základe vzájomnej  dohody. Poruchové hlásenia a objednávky Prehliadok je nutné 
vždy bezodkladne potvrdiť e-mailom na e-mailovú adresu: servis.sk@heidelberg.com.  
(i) Pre Ohlásenie vád podľa odst. 11.6 (i) týchto VOP platia nasledujúce kontaktné 

údaje:  
pre doporučený list: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava  
pre komunikáciu e-mailom: servis.sk@heidelberg.com . 

(ii) Pre Ohlásenie vád podľa čl. 11.6 (ii) týchto VOP platí nasledujúce telefónne číslo: 
+420 225 993 227; -231. 

11.9 Reakčná doba. HSK vysiela Technikov k vykonaniu servisných zásahov za účelom 
odstránenia Vád typu A a B počas bežnej pracovnej doby (po-pia 07:30-16:00), 
prípadne po dohode mimo bežnej pracovnej doby  u Vád typu A. 
11.10  Ostatné vady, t. j. Vady typu C budú odstraňované pri najbližšej pravidelnej 
inšpekčnej prehliadke podľa programu servisných služieb. Pritom budú odstraňované 
napr. chybné nastavenia, prípadne budú vymenené vadné diely. Ak ale Zákazník 

nechá vykonať súčasne opravy na iných strojoch a komponentoch, ktoré nie sú 
zahrnuté do záručnej opravy, budú cestovné náklady a nasadenie technikov 
fakturované podľa platných sadzieb HSK. 
11.11 Za vykonanie servisných prác na vyžiadanie Zákazníka mimo pracovnú dobu za 
účelom odstránenia vád počas Záruky budú zo strany HSK fakturované príplatky za 
prácu nadčas podľa platných nákladových sadzieb HSK. 
11.12  Za dodávky náhradných dielov Expresnou kuriérskou prepravou na vyžiadanie 
Zákazníka za účelom zrýchlenia odstránenia vád počas Záruky, budú Zákazníkovi 
fakturované skutočné náklady spojené s kuriérskou prepravou týchto náhradných 
dielov. Expresná dodávka kuriérom podľa Servisných podmienok par. 2, odst. 1a) je 
vyhradená zo Záruky.  
11.13 Zákazník je povinný ihneď umožniť Technikom HSK zahájiť opravu vady 
Predmetu dodania a umožniť im vykonávať jej odstránenie po dobu, ktorá je 
priemerná na vykonanie úkonov, podľa povahy opravy a poskytnúť HSK súčinnosť v 
rozsahu podľa čl. 6.2 týchto VOP. 
11.14  HSK je oprávnená na časti alebo komponenty Predmetu dodania, ktoré sama 
nevyrába, zaistiť záručný aj pozáručný servis prostredníctvom tretích osôb. 
11.15  Ak nedôjde v primeranej lehote k odstráneniu vady Predmetu dodania 
reklamovanej v záručnej dobe a Predmet dodania možno i napriek tomu na účel, ku 
ktorému je Zákazníkom zaobstaraný, užívať, má Zákazník právo na primeranú zľavu 
z ceny Predmetu dodania. 
11.16  Ak vada Predmetu dodania, na ktorú sa Záruka vzťahuje, je zásadná svojím 
rozsahom a je neodstrániteľná, takže Zákazník nemôže Predmet dodania k účelu, na 
ktorý ho zaobstaral, využívať, má právo požadovať od HSK nové plnenie bez vád alebo 
postupovať podľa čl. 14.4 VOP. 
11.17  Všetky potrebné opravy a servisné diely pri odstraňovaní vád servisnými 
technikmi HSK v rámci Záruky sa riadia nasledujúcim postupom: 
(i) vadné a nefunkčné diely budú nahradené podľa odborného posúdenia servisného 

technika HSK novými dielmi alebo budú opravené; 
(ii) diely, ktoré patria k výmenným postupom HSK, prechádzajú pri výmene späť do 

vlastníctva HSK.  
11.18 Ak poskytuje HSK Zákazníkovi po uplynutí Záruky v rámci ceny Predmetu dodania 
alebo na základe uzatvorenej separátnej zmluvy bezplatnú či úplatnú servisnú 
starostlivosť o Predmet dodania, nejedná sa o Záruku v zmysle týchto VOP, tzn. pri 
poskytovaní tejto servisnej starostlivosti nevznikajú Zákazníkovi žiadne práva zo 
Záruky.   
11.19  Po dobu trvania Záruky a uzatvorených servisných zmlúv sa Zákazník zaväzuje 
pre HSK zriadiť a udržiavať trvalé internetové pripojenie k diaľkovej podpore (remote 
support) pre stroje, ktoré takéto pripojenie umožňujú. Technické údaje o tomto 
pripojení (antivírusová ochrana, firewall…) budú poskytnuté v inštalačnej 
dokumentácii HSK. HSK sa zaväzuje k mlčanlivosti ohľadom Zákazníkových dát voči 
tretím osobám.  
 

12. Lehoty plnenia a vyššia moc 
12.1 Plynutie lehôt k plneniu začína odo dňa, kedy dôjde medzi Zmluvnými stranami 
ku vzájomnej zhode o všetkých podkladoch a obsahovému určeniu Zmluvy a po 
uhradení Prvej a Druhej zálohy vrátanej príslušnej časti DPH u Kúpnej zmluvy a po 
uhradení Prvej zálohy vrátanej príslušnej časti DPH vrátane príslušnej časti DPH 
u Zmluvy o dielo. 
12.2 Pokiaľ nie je u dodávok použitých strojov a zariadení lehota pre plnenie pre HSK 
výslovne v Zmluve označená zmluvnými stranami ako záväzná, platí, že záväzná nie 
je a je len lehotou orientačnou. 
12.3 Záväzná lehota plnenia sa zodpovedajúcim spôsobom predĺži, ak nastane 
nezávisle na vôli Zmluvných strán okolnosť, ktorá podstatným spôsobom bráni 
v splnení povinnosti zo záväzkového vzťahu ktorejkoľvek Zmluvnej strane a ktorá je 
objektívne mimo možnú kontrolu dotknutej Zmluvnej strany a ktorej nemohlo byť 
zabránené starostlivosťou alebo schopnosťou, ktorú možno rozumne požadovať (ďalej 
len „Vyššia moc“).  
12.4 Ak by prekážka splnenia povinnosti niektorej zo Zmluvných strán z dôvodu 
pôsobenia Vyššej moci podľa čl. 12.3 trvala dlhšie ako tri (3) mesiace, sú Zmluvné 
strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť. 
12.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu Vyššej moci podľa čl. 12.3 nie je žiadna 
zo Zmluvných strán oprávnená požadovať od druhej Zmluvnej strany náhradu s tým 
súvisiacich škôd. 
12.6 Lehoty stanovené pre HSK v týchto VOP alebo v Zmluve sa predlžujú o dobu, 
kedy Zákazník neposkytne HSK náležitú súčinnosť podľa týchto VOP alebo podľa 
Zmluvy alebo o dobu, kedy je Zákazník v omeškaní s plnením svojich záväzkov podľa 
týchto VOP alebo Zmluvy. 
 

13. Sankcie a zodpovednosť za vzniknuté škody 
13.1 V prípade omeškania Zákazníka s akoukoľvek platbou podľa týchto VOP alebo 
podľa Zmluvy sa Zákazník zaväzuje zaplatiť HSK úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. 
13.2 Ak by prišlo k porušeniu akejkoľvek povinnosti Zákazníka uvedenej v čl. 4 alebo 
čl. 6 týchto VOP a HSK by v dôsledku takéhoto porušenia nemohla plniť svoje záväzky 
podľa ustanovení týchto VOP a Zmluvy, najmä záväzok dodať Predmet 
dodania/vykonať Dielo v dohodnutom termíne, zaplatí Zákazník HSK zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z Kúpnej ceny Predmetu dodania/Ceny za Dielo za každý deň 
omeškania so splnením povinnosti podľa čl. 4 alebo čl. 6 týchto VOP. HSK je 
oprávnená na úhradu tejto zmluvnej pokuty použiť prostriedky  zaplatenej Prvej 
zálohy a Zákazník je povinný v takom prípade okamžite doplatiť Prvú zálohu do plnej 
výšky.   
13.3 V prípade porušenia povinnosti Zákazníka podľa čl. 14.2 je Zákazník povinný 
zaplatiť HSK zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Kúpnej ceny/Ceny za Dielo. 
13.4 V prípade, že sa HSK dostane do omeškania s Dodaním Predmetu 
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dodania/Vykonaním Diela alebo niektorou jeho časťou alebo so záväznými termínmi 
stanovenými v Zmluve alebo v týchto VOP o viac ako desať (10) dní, má Zákazník 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za príslušnú časť Predmetu dodania 
za každý začatý deň omeškania. Maximálna výška tejto zmluvnej pokuty alebo pokút 
podľa tohto čl. sa rovná 5 % výške Kúpnej ceny/Ceny za Dielo spolu pre všetky 
porušenia alebo omeškania HSK. 
13.5 Zmluvnú pokutu, na ktorú vznikne HSK nárok podľa Zmluvy alebo týchto VOP, je 
Zákazník povinný zaplatiť HSK do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy HSK 
na zaplatenie takejto zmluvnej pokuty. Dojednaním o zmluvných pokutách podľa 
týchto VOP, ani ich úhradou, nie je Zákazník zbavovaný povinnosti uhradiť HSK škodu, 
stratu, ujmu  alebo ušlý zisk. 
13.6 HSK má voči Zákazníkovi popri zmluvnej pokute aj právo na plnú náhradu škody 
vzniknutej z porušenia povinnosti, ku ktorému sa zmluvná pokuta vzťahuje. 
 

14. Odstúpenie od zmluvy a zníženie Kúpnej ceny/Ceny za Dielo 
14.1 HSK môže od Zmluvy odstúpiť vtedy, keď Zákazník podstatne poruší svoju 
povinnosť zo Zmluvy alebo neposkytne HSK dostatočnú súčinnosť k splneniu 
povinnosti vyplývajúcej HSK zo Zmluvy alebo z týchto VOP. Za podstatné porušenie 
sa považuje najmä: 
(i) nesplnenie podmienok predinštalačnej prípravy riadne a včas; 
(ii) neplatenie splátok Kúpnej ceny/Ceny za Dielo podľa čl. 3. VOP; 
prípadne podľa Zmluvy. 
14.2  Zákazník je povinný informovať HSK o skutočnosti, že  
(a) Zákazník je v kríze v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, alebo že 
(b) Zákazník je v úpadku alebo mu úpadok hrozí, alebo že 
(c) bol poverený správca vypracovaním reštrukturalizačného posudku, alebo že 
(d) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zákazníka alebo iniciované 

iné obdobné konanie, napr. návrh na povolenie reštrukturalizácie,  
a to vždy v lehote 3 kalendárnych dní od okamihu, kedy taká skutočnosť nastala.  
V prípade, ak Zákazník poruší povinnosť v zmysle tohto čl. 14.2, je HSK oprávnená za 
dodržania zákonných ustanovení (najmä zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ak 
sa uplatnia) od Zmluvy alebo nesplnenej časti Zmluvy odstúpiť. HSK je ďalej 
oprávnená za dodržania zákonných ustanovení (najmä zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii, ak sa uplatnia) od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak nastane čo i len 
jedna zo skutočností v zmysle tohto čl. 14.2.  
14.3 Zákazník môže od Zmluvy odstúpiť v tých prípadoch, keď HSK úmyselne alebo z 
hrubej nedbanlivosti nesplní svoj záväzok dodať Predmet dodania/vykonať Dielo ani 
v primerane dodatočnej lehote na plnenie na základe písomnej výzvy Zákazníka, 
najmenej však tridsať (30) dní. 
14.4 Zákazník môže od Zmluvy odstúpiť tiež vtedy, ak je v Záruke reklamovaná vada 
zo strany HSK vyhodnotená ako neodstrániteľná. Ak sa podarí Predmet dodania 
opravou vykonávanou na základe reklamácie včas vykonanej v záručnej dobe na 
Predmete dodania odstrániť len čiastočne, má Zákazník nárok na primeranú zľavu z 
Kúpnej ceny/Ceny za Dielo. 
 

15. Postúpenie práv alebo povinností 
15.1 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená bez písemného súhlasu druhej 
zmluvnej strany postúpiť svoje práva alebo povinnosti zo Zmluvy tretej osobe. 
Uvedené sa týka aj postúpenia pohľadávok.  
 

16. Práva z priemyselného alebo duševného vlastníctva 
16.1 HSK výslovne prehlasuje, že je oprávnená k výkonu práv k priemyselnému a 
duševnému vlastníctvu týkajúcich sa Predmetu dodania. 
16.2 Zákazník je oprávnený použiť Predmet dodania, Technickú dokumentáciu a iné 
dokumenty či doplnky Predmetu dodania, ktoré k Predmetu dodania prislúchajú, len 
pre účely vyplývajúce zo Zmluvy. 
16.3 Zákazník nesmie zasahovať do práv duševného vlastníctva prislúchajúcich k 
Predmetu dodania alebo jeho časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu HSK. 
16.4 Zákazník sa predovšetkým zaväzuje, že nebude bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu HSK vyrábať ani vyvíjať sám alebo v spolupráci s treťou osobou, 
ani neposkytne akúkoľvek súčinnosť k tomu, aby akákoľvek tretia osoba vyrábala 
alebo vyvíjala bez predchádzajúceho písomného súhlasu HSK duševné vlastníctvo 
akéhokoľvek druhu rovnaké alebo podobné Predmetu dodania alebo jeho časti. 
16.5 Ak je Predmet dodania predávaný alebo dodávaný spoločne s elektronickým 
zariadením, nadobúda Zákazník práva na príslušné programové vybavenie, ktoré 
môže byť používané obmedzene na účel určený v spojení s Predmetom dodania. Ide 
teda o prevoditeľnú a nevýhradnú licenciu. V tomto smere si HSK vyhradzuje 
vlastníctvo a autorské práva súvisiace s podkladmi ponuky, konceptami systémov a 
dodanou dokumentáciou a preto akékoľvek rozmnožovanie je zakázané a bude 
považované za porušenie licenčnej zmluvy; prenechávanie programového vybavenia 
tretím osobám Zákazníkom je možné iba spolu s prenechaním Predmetu dodania 
tretej osobe. 
 

17. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana 
17.1 HSK aj Zákazník sa zaväzujú, že pri plnení Zmluvy a týchto VOP budú postupovať 
vždy podľa platných právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci. Zároveň Zákazník prehlasuje, že jeho zamestnanci plniaci úlohy vyplývajúce 
zo Zmluvy a týchto VOP boli oboznámení a riadne preškolení v bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci.  
17.2 Zákazník sa zaväzuje zabezpečiť v mieste dodania alebo inštalácie Predmetu 
dodania/v mieste vykonania Diela všetky podmienky prostredia nutné pre 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa platných právnych 
predpisov. 
 

18. Ochrana informácii, prenos dát z Predmetu dodania 
18.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si oznámia v rámci 
uzatvárania a plnenia Zmluvy, ďalej informácie tvoriace jej obsah a informácie, ktoré 
si oznámia alebo inak vyplynú i z jej plnenia, zostanú podľa ich vôle utajené. 
18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tieto informácie nikomu neprezradia a príjmu také 
opatrenia, ktoré znemožnia ich prístupnosť tretím osobám. Ustanovenie 
predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady kedy: 
(a) majú Zmluvné strany opačnú povinnosť stanovenú zákonom alebo rozhodnutím 

štátneho orgánu; alebo 
(b) také informácie oznámia osobám, ktoré majú zo zákona stanovenú povinnosť 

mlčanlivosti; alebo 
(c) sa také informácie stanú verejne známe alebo dostupné inak než porušením 

povinností vyplývajúcich z tohto článku. 
18.3 Predmet dodania môže byť napojený na systém Remote Service HSK a budú 
z neho pravidelne prenášané dáta, ktoré budú oddelenia predaja a servisu HSK, resp. 
spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG, využívať na analýzu problémov, 
stanovenie diagnózy závad pri poruchách, k nepretržitému zlepšovaniu kvality 
Predmetu dodania, ako aj za účelom manažmentu zákazníckych vzťahov. Najmä ide 
o technické dáta špecifické pre počítače a zariadenia, ktoré sa týkajú napr. stavu 
softvéru, stavu totalizátorov, licencií, konfigurácie počítačov, vrátane technických 
údajov o nastavení, ako napr. formát papiera, rýchlosť tlače a počet makulatúrnych 
hárkov. Predmetom prenosu dát nie sú podnikovo-hospodárske údaje ani osobné 
údaje. Objednávkou či uzavretím Zmluvy Zákazník výslovne prehlasuje, že súhlasí s 
vyššie uvedeným prenosom, zhromažďovaním, ukladaním a užívaním dát zo strany 
oddelení predaja a servisu HSK, spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG, 
vrátane prepojených podnikov. 
 

19. Riešenie vzájomných sporov 
19.1 Akýkoľvek spor vyplývajúci zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou bude riešený u 
miestne a vecne príslušného súdu, ktorý bude určený podľa príslušných právnych 
predpisov. 
19.2 V prípade sporu medzí Zmluvnými stranami, najmä riešeného podľa odst. 19.1 
týchto VOP, o kvalitu ofsetovej tlače, digitálnej tlače, flexotlače, kvality papiera, 
dokončujúceho spracovania, viazania a podobných špecifikácií technického 
charakteru sa strany obrátia so žiadosťou o vykonanie odbornej expertízy na 
organizáciu FOGRA- Forschungsgesellschaft Druck e.V., so sídlom v Mníchove, a táto 
expertíza bude považovaná za záväznú. 
19.3 Pokiaľ nebude možné expertízu organizácie FOGRA-Forschungsgesellschaft 
Druck e.V. podľa predchádzajúceho odseku zabezpečiť, postupujú Zmluvné strany vo 
vzájomnej súčinnosti tak, aby zabezpečili stanovisko iného kvalifikovaného znalca. 
19.4 Náklady na odbornú expertízu: 
(i) v prípade sporu riešeného podľa odst. 19.1 Zmluvné strany nesú náklady v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi; 
(ii) v ostatných prípadoch nesie náklady tá Zmluvná strana, ktorej tvrdenie v rámci 

sporu uvedeného v odst. 19.2 sa odbornou expertízou preukázalo ako nepravdivé.  
 

20. Záverečné dohody 
20.1 Oddeliteľnosť. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP alebo Zmluvy stane 
neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť 
ostatných ustanovení týchto VOP či Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť 
neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia novým ustanovením, ktorého znenie bude 
zodpovedať zmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a touto Zmluvou a VOP ako 
celkom. 
20.2  Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že za trvania Zmluvy môže dôjsť ku zmene 
okolností, za ktorých bola uzatvorená. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že na seba 
preberajú riziko zmeny okolností a zaväzujú sa plniť svoje povinnosti zo Zmluvy 
aj vtedy, ak sa stane pre nich plnenie v dôsledku zmeny okolností obtiažnejším, bez 
ohľadu na to, o akú podstatnú zmenu sa bude jednať. 
20.3 Rozhodné právo. Tieto VOP a vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný 
zákonník. 
20.4 Zmluvné strany sú oprávnené v konkrétnom prípade v Zmluve účinnosť týchto 
VOP na konkrétny záväzkový vzťah výslovne vylúčiť alebo sú oprávnené v Zmluve u 
konkrétneho záväzkového vzťahu vylúčiť niektoré z ich ustanovení. Takáto dohoda 
Zmluvných strán musí byť však písomnou formou vyjadrená v príslušnej konkrétnej 
Zmluve a platí iba pre tento konkrétny záväzkový vzťah. 
20.5  Vzdanie sa práva. Ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán prehliadne alebo prepáči 
akékoľvek neplnenie, porušenie, omeškanie alebo nedodržanie nejakej povinnosti 
vyplývajúcej z týchto VOP alebo Zmluvy, potom také konanie nezakladá vzdanie sa 
príslušného práva či nároku s ohľadom na jej trvajúce alebo následné neplnenie, 
porušenie alebo nedodržanie a nevylučuje vymáhanie takéhoto práva či nároku 
v budúcnosti. Žiadne vzdanie sa práva nebude považované za účinné, pokiaľ nebude 
pre každý jednotlivý prípad vyjadrené písomne. 
20.6 Pokiaľ Zmluva alebo VOP boli preložené do anglického či iného jazyka, má 
slovenský originál platnosť a prioritu pred anglickým či iným prekladom. 
20.7 Zmeny a doplnky. Všetky zmeny Zmluvy musia byť vyhotovené písomne formou 
číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 
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