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Všeobecné obchodné podmienky pre dodanie tovaru a služieb • KUBOUŠEK SK, s.r.o. 
I. Všeobecné ustanovenia 
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. spoločnosti KUBOUŠEK 

SK, s.r.o., IČO: 36 434 485, so sídlom Vinárska 1006/7, 951 41 Lužianky, Slovensko, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
oddiel: Sro, vložka č.: 18039/N (ďalej len „KUBOUŠEK SK, s.r.o.“) a objednávateľa. Spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. je členom skupiny 
KUBOUŠEK Technologies and Instruments (ďalej len „KTI Group“). Medzi ďalších členov skupiny KTI Group patria spoločnosti:  

• KUBOUŠEK EU holding a.s., IČO: 03664503, so sídlom Lidická 1937, 370 07 České Budějovice, zapísaná v obchodnom registri 
vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel: B, vložka č.: 2242; 

• KUBOUŠEK Systems s.r.o., IČO: 02396106, so sídlom Lidická 1937, 370 07 České Budějovice, zapísaná v obchodnom registri 
vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel: C, vložka č.: 22277; 

• KUBOUŠEK Edu s.r.o., IČO: 02982684, so sídlom Lidická 1937, 370 07 České Budějovice, zapísaná v obchodnom registri 
vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel: C, vložka č.: 22710 

• KSQ spol. s r.o., IČO: 26025230, so sídlom Lidická 1937, 370 07 České Budějovice, zapísaná v obchodnom registri vedenom 
Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel: C, vložka č.: 9763; 

• KUBOUŠEK s.r.o., IČO: 26076306, so sídlom Lidická 1937, 370 07 České Budějovice, zapísaná v obchodnom registri vedenom 
Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel: C, vložka č.: 12488; 

• KUBOUŠEK Polska sp. z o. o., so sídlom Bielská 68, 43-400 Cieszyn, Poľsko, zapísaná pod č. KRS 0000552611 v Krajowy Rejestr 
Sądowy (krajskom súdnom registri). 

1.2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť príslušnej zmluvy, najmä zmluvy o dodaní tovaru a zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorenej medzi 
spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. ako dodávateľom tovaru alebo poskytovateľom služby a objednávateľom (ďalej len „zmluva“). Ak nie je 
spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. vlastníkom dodávaného tovaru alebo poskytovateľom objednávanej služby, ale daný obchod iba 
sprostredkováva, platia medzi zmluvnými stranami iba tie ustanovenia týchto obchodných podmienok, ktorých aplikácia prichádza v takomto 
prípade do úvahy. Ak je objednávateľom spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky 
zákonník“), uplatnia sa tieto VOP iba v rozsahu neodporujúcom ustanoveniam Občianskeho zákonníka určeným na ochranu spotrebiteľa a 
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov a iným platným právnym predpisom, ktoré upravujú ochranu spotrebiteľa. 

1.3. Zmluva sa považuje za uzatvorenú iba v prípade písomného súhlasu oboch (všetkých) zmluvným strán s jej obsahom. V prípade, že ponuka 
spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. bude prijatá, aj s dodatkom alebo odchýlkou, ktoré podstatne nemenia podmienky ponuky, zmluva je 
uzatvorená iba vtedy, keď KUBOUŠEK SK, s.r.o. vyjadrí písomný súhlas s prijatým pozmeneným textom ponuky. Písomná forma je v súlade 
s § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka zachovaná, ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie 
obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Podpis môže byť nahradený mechanickými prostriedkami v prípadoch, 
kedy je to obvyklé. 

1.4. Ak sa spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. a objednávateľ v konkrétnej zmluve dohodnú na iných (odchýlnych) podmienkach spolupráce, ako 
je uvedené v týchto obchodných podmienkach, potom platí medzi zmluvnými stranami primárne ich vzájomná dohoda v konkrétnej zmluve, 
a až subsidiárne sa uplatnia tieto VOP. Obchodné podmienky objednávateľa platia iba v prípade, že s nimi spoločnosť KUBOUŠEK SK, 
s.r.o. pri uzatváraní príslušnej zmluvy vyjadrila svoj výslovný písomný súhlas. V prípade, že obchodné podmienky objednávateľa podmieňujú 
použitie týchto VOP výslovným písomným súhlasom objednávateľa, uplatnia sa tieto VOP a obchodné podmienky objednávateľa v rozsahu 
v akom si neodporujú, a to aj bez písomného súhlasu objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o nahradení ustanovení VOP 
a obchodný podmienok objednávateľa, ktoré si odporujú, bez zbytočného odkladu po výmene prejavu vôle.  
 

II. Cena a platobné podmienky 
2.1. Dodanie tovaru KUBOUŠEK SK, s.r.o. sa spravuje dodacími podmienkami Incoterms 2020, pričom konkrétna dodacia doložka Incoterms 

2020 bude uvedená v zmluve o dodaní tovaru. Doložky Incoterms 2020 sa uplatnia ako v medzinárodnom zmluvnom vzťahu, tak aj pre 
dodanie tovaru na území Slovenskej republiky, teda aj v prípade, keď je zmluva o dodaní tovaru uzatváraná iba medzi subjektami so sídlom 
alebo bydliskom v Slovenskej republike. Služby sú poskytované na mieste a v termíne určenom v konkrétnej zmluve o poskytovaní služieb. 

2.2. Cena tovaru vychádza z odporúčaných cien výrobcu prepočítaných výmenným kurzom, ktorého výška je určená konkrétnou zmluvou o 
dodaní tovaru na eurá (EUR). Kúpna cena však môže byť dohodnutá aj v inej mene ako v eurách. Cena poskytovaných služieb je určená 
v konkrétnej zmluve o poskytovaní služieb. K cene tovaru a služieb je potrebné pripočítať DPH a prípadne clo, oboje vo výške podľa platných 
daňových a colných právnych predpisov. 

2.3. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je cena splatná do 14 dní odo dňa dodania tovaru alebo poskytnutia služby. V prípade omeškania 
objednávateľa s úhradou ceny za plnenie podľa zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Takto stanovená zmluvná pokuta za porušenie povinnosti objednávateľa 
sa netýka prípadného nároku spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. na náhradu škody alebo úrok z omeškania. 

2.4. Platby sa uhrádzajú spôsobom určeným spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o., prednostne prevodom na predom určený účet spoločnosti 
KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

2.5. V prípade, že si objednávateľ dohodne dodanie tovaru na dobierku a tovar od prepravcu neprevezme, budú mu doúčtované všetky náklady 
spojené so spätnou dopravou tovaru. Ďalej mu bude účtované skladné u spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o., a to najmenej vo výške 0,25 % 
z ceny tovaru za každý deň uskladnenia. Tovar bude vrátený a opäť zaslaný objednávateľovi. Pri opätovnom neprevzatí bude tovar 
uskladnený a vydaný až po zaplatení plnej ceny za tovar, vrátane skladného. Platba za tovar bude uhradená na základe výzvy na úhradu 
a daňový doklad ako potvrdenie prijatia platby bude vydaný až po úhrade celej kúpnej ceny. 

2.6. V prípade, že je v zmluve na dodanie tovaru stanovený dátum splatnosti, pred dodaním tovaru, je objednávateľ povinný uhradiť cenu tovaru 
v tomto termíne podľa zmluvy, na základe vystavenej zálohovej faktúry. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou (časti) ceny tovaru 
fakturovanej prostredníctvom zálohovej faktúry, vystaví spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o., pred dňom, kedy je možná fyzická dodávka 
tovaru, novú zálohovú faktúru na celú kúpnu cenu, ktorá nahradí pôvodnú zálohovú faktúru. Tovar bude zo strany spoločnosti KUBOUŠEK 
SK, s.r.o. vydaný objednávateľovi až po úhrade tejto zálohovej faktúry na celú kúpnu cenu. Pri nedodržaní splatnosti tejto zálohovej faktúry 
sú sankcie rovnaké ako v bode 2.3. týchto VOP, a navyše bude účtované skladné, a to najmenej vo výške 0,25 % z ceny tovaru za každý 
deň po uplynutí splatnosti tejto faktúry. V prípade omeškania úhrady zálohy je spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. ďalej oprávnená predať 
tovar inému záujemcovi. Tovar bude znovu objednaný a dodaný pôvodnému objednávateľovi najskôr po uhradení zálohovej faktúry. 
V takomto prípade nejde o omeškanie dodania na strane dodávateľa. 

2.7. Objednávateľ a spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. sa dohodli, že v rámci ich zmluvných vzťahov sú voči spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. 
započítateľné iba nesporné pohľadávky, ktoré boli objednávateľovi priznané právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím. 
Objednávateľ a spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. sa ďalej dohodli, že v rámci ich zmluvných vzťahov sú voči objednávateľovi započítateľné 
všetky splatné aj nesplatné pohľadávky, a to bez ohľadu na ich prípadné premlčanie. 

 
III. Dodacie lehoty 
3.1. Predpokladom dodacích lehôt pre dodanie tovaru podľa zmluvy o dodaní tovaru a pre poskytnutie služby v termíne dohodnutom v zmluve 

o poskytovaní služieb je včasné obdržanie všetkých potrebných povolení a podkladov od objednávateľa, dodržanie dohodnutých platobných 
podmienok a iných záväzkov zo strany objednávateľa. Ak nebudú tieto predpoklady včas a riadne splnené, dodacie lehoty pre dodanie tovaru 
a pre poskytnutie služby sa úmerne predĺžia, pričom náhradný termín poskytnutia služby bude stanovený spoločnosťou KUBOUŠEK SK, 
s.r.o. po predchádzajúcej dohode s objednávateľom. V prípade nutnosti stanovenia náhradného termínu poskytnutia služby z dôvodu 
omeškania objednávateľa patrí spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. zmluvná pokuta vo výške 20 % z ceny poskytovanej služby. Takto 
stanovená zmluvná pokuta za porušenie povinností objednávateľa sa nedotýka prípadného nároku spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o.na 
náhradu škody. Ak nebude možné náhradný termín poskytnutia služby stanoviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od 
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pôvodného termínu, má spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. právo od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť. Vyššie uvedené neplatí 
v prípade, že omeškanie objednávateľa zavinila výlučne spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

3.2. Záväzné potvrdenie termínu dodania tovaru je možné poslať až po záväznej objednávke spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. u zahraničného 
objednávateľa a po jeho potvrdení termínu dodania. Objednávateľ súhlasí s tým, že záväzok spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. dodať tovar 
alebo službu je možné splniť prostredníctvom subdodávateľa, pričom sa spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. zaväzuje využiť pre tieto 
subdodania najmä spoločnosti zo skupiny KTI Group. 

3.3. Ak nie je v zmluve o dodaní tovaru dohodnuté inak, je tovar zo strany spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. dodaný jeho odovzdaním prvému 
prepravcovi za účelom jeho prepravy objednávateľovi. Pokiaľ povaha dodania vyžaduje jeho inštaláciu a zapojenie do prevádzky zo strany 
spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o., je splnenie dodania zaistené podpisom preberacieho protokolu zo strany objednávateľa. 

3.4. Ak príde po uzatvorení zmluvy o dodaní tovaru k zmene výrobného programu bez možnosti dodania pôvodného typu tovaru alebo k takej 
inovácii, ktorá mení požadované parametre, funkčné vlastnosti alebo kúpnu cenu tovaru podľa zmluvy alebo k predĺženiu dodacej lehoty 
oproti vyššie uvedeným termínom, je spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. povinná do 15 dní potom, čo sa o takejto zmene dozvie, oznámiť 
takúto zmenu objednávateľovi. Objednávateľ môže v tomto prípade od zmluvy bez náhrady odstúpiť alebo požadovať zmenu tovaru podľa 
aktuálnej ponuky. 

3.5. V prípade nedodržania dodacích lehôt zo strany spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. môže objednávateľ požadovať uhradenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5 % z ceny tovaru. V prípade nedodržania termínu 
pre poskytnutie služby zo strany spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. podľa zmluvy o poskytovaní služieb môže objednávateľ požadovať 
poskytnutie služby v náhradnom termíne stanovenom na základe dohody strán. Ak nebude možné náhradný termín poskytnutia služby 
stanoviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od pôvodného termínu, má objednávateľ právo od zmluvy o poskytovaní služieb 
odstúpiť, pričom má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny poskytovanej služby. To neplatí, ak bolo omeškanie spôsobené zásahom 
vyššej moci alebo z dôvodov okolnosti vylučujúcich zodpovednosť spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o., napr. živelnou katastrofou, výlukou 
energií, vyhlásením núdzového alebo obdobného stavu, štrajkom, nepokojmi alebo podobnou udalosťou. V takomto prípade sa dodacie 
lehoty úmerne predlžujú. Objednávateľ nie je oprávnený domáhať sa náhrady škody vzniknutej v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa 
vzťahuje zmluvná pokuta. 

3.6. V prípade, že zásah vyššej moci alebo dôvod stojaci mimo sféry vplyvu spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. znemožňuje čiastočné alebo 
celkové splnenie uzatvorenej zmluvy, je spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. zbavená svojich záväzkov z tejto zmluvy a nie je zodpovedná za 
žiadne škody ani iné ujmy tým spôsobené. Pritom nie je rozhodujúce, či takáto príčina existovala v čase uzatvárania zmluvy alebo nastala 
neskôr, bez ohľadu na to, či mohla byť pri podpise zmluvy niektorou zo zmluvných strán v rozumnej miere predvídaná. 

3.7. Čiastkové dodania tovaru sú prípustné, ich uskutočnenie však podlieha súhlasu spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. 
3.8. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením viac ako 15 dní po splatnosti, môže spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. odmietnuť ďalšie plnenie 

podľa tejto, ale aj akejkoľvek inej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. a objednávateľom, a to až do doby, kým dôjde 
k úhrade všetkých splatných pohľadávok spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. zo strany objednávateľa.  

 
IV. Výhrada vlastníctva a prechod rizík 
4.1. Tovar zostáva aj po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dodaní tovaru a odovzdaní tovaru objednávateľovi, vo vlastníctve spoločnosti 

KUBOUŠEK SK, s.r.o. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy o dodaní tovaru prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania tovaru alebo 
v okamihu úplného zaplatenia ceny tovaru a splnenia všetkých nárokov, ktoré uplatňuje spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. voči 
objednávateľovi na základe vzájomných zmluvných vzťahov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr (výhrada vlastníctva).  

4.2. Počas trvania výhrady vlastníctva nie je objednávateľ oprávnený tovar s výhradou vlastníctva použiť ako ručenie alebo s tovarom akokoľvek 
disponovať vo vzťahu k tretím osobám (ďalší predaj a pod.). Pri zadržaní tovaru, jeho zabavení alebo inom disponovaní či zásahu tretích 
osôb je objednávateľ povinný neodkladne o tom informovať spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

4.3. Pri porušení povinnosti zo strany objednávateľa, obzvlášť pri omeškaní s úhradou jeho peňažných záväzkov, je spoločnosť KUBOUŠEK SK, 
s.r.o. oprávnená vyžadovať vydanie tovaru s výhradou vlastníctva naspäť, a to aj bez potreby odstúpenia od zmluvy o dodaní tovaru. 
Objednávateľ je v takomto prípade povinný predmetný tovar spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. na základe jej výzvy a na vlastné náklady 
ihneď vydať, a to doručením priamo do prevádzky spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. alebo odovzdaním prepravcovi alebo inej osobe 
poverenej spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. na doručenie do prevádzky spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. V opačnom prípade sa má 
za to, že objednávateľ dáva povolenie na to, aby spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. sama predmetný tovar na náklady objednávateľa 
odobrala z miesta, kde objednávateľ tovar umiestnil.  

4.4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa odovzdaním prvému prepravcovi bez toho, aby muselo ísť o prvého prepravcu 
na prepravu tovaru do miesta určeného podľa ustanovenia § 457 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný 
zákonník“). 

4.5. Pri dodaní bez dovozu objednávateľovi prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa v okamihu, kedy bolo dodávka 
pristavená alebo privezená objednávateľom alebo osobou (prípadne treťou stranou) ním poverenou. 

 
V. Inštalácia a montáž a súčinnosť pri poskytovaní služieb 
5.1. Pokiaľ nie je zmluvou o dodaní tovaru ustanovené inak, objednávateľ je povinný včas zaistiť stavebnú a technickú pripravenosť a súčinnosť 

pre dodanie a sfunkčnenie zariadenia, vrátane likvidácie použitých obalov a odpadov vzniknutých v rámci inštalácie. 
5.2. Ak je inštalácia, montáž alebo sfunkčnenie oneskorené v dôsledku okolností, za ktoré nenesie zodpovednosť spoločnosť KUBOUŠEK SK, 

s.r.o., znáša objednávateľ v zodpovedajúcom rozsahu náklady spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o., ktoré vznikli v súvislosti s čakaním či 
potrebnými dodatočnými cestami spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. alebo montážneho personálu. 

5.3. Ak požaduje spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. po dokončení inštalácie, montáže alebo sfunkčnenia protokolárne odovzdanie tovaru, je 
objednávateľ povinný prevziať a podpísať protokol o odovzdaní tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného týždňa. Pokiaľ sa tak 
nestane, považuje sa dodanie po uplynutí stanovej lehoty za protokolárne odovzdané, a to bez akýchkoľvek vád. Dodanie sa taktiež považuje 
za protokolárne a bez vád odovzdané v prípade, že predmet dodania začal byť (eventuálne po ukončení zmluvne dohodnutej testovacej 
fázy) objednávateľom užívaný. 

5.4. Ak spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. vykonáva inštaláciu dodávaného zariadenia, nie je objednávateľ oprávnený rozbaľovať dodanie bez 
prítomnosti osoby oprávnenej spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. Objednávateľ je iba povinný skontrolovať neporušenosť prepravných 
obalov. 

5.5. V prípade zmluvy o poskytovaní služieb je objednávateľ, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, povinný poskytnúť spoločnosti KUBOUŠEK SK, 
s.r.o. všetku súčinnosť umožňujúcu riadne poskytnutie objednanej služby. V prípadoch, kedy sú služby poskytované v priestoroch 
objednávateľa, spočíva povinnosť súčinnosti najmä v záväzku objednávateľa vytvoriť podmienky pre riadne poskytnutie objednanej služby 
a zaistenie priestoru zodpovedajúcemu charakteru poskytovanej služby. 

5.6. Spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. je povinná zabezpečiť dodržiavanie bezpečnosti práce svojimi pracovníkmi poskytujúcimi objednané 
služby, objednávateľ je však povinný zabezpečiť pre poskytovanie služieb v jeho priestoroch bezpečné podmienky. 

 
VI. Záruky a reklamácia 
6.1. Na tovar je poskytovaná záruka v dĺžke uvedenej v zmluve o dodaní tovaru. V prípade dodania použitého tovaru nie je záruka spoločnosťou 

KUBOUŠEK SK, s.r.o. poskytovaná a tovar je objednávateľovi dodaný v stave, ako stojí a leží, pričom súčasťou konkrétnej zmluvy o dodaní 
použitého tovaru (resp. objednávky) budú prípadné vady uvedené. 

6.2. Záruka na tovar sa nevzťahuje na vady dodania spôsobené neodborným či neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretích osôb, 
a vady, pri ktorých nebolo preukázané, že vznikli použitím vadného materiálu, chybnou konštrukciou alebo neúplným spracovaním, ani na 
vady vzniknuté prirodzeným opotrebením, chybnou údržbou, nedodržaním prevádzkových predpisov, nadmerným namáhaním, použitím 
nevhodných prevádzkových prostriedkov a podmienok, chemickými a elektrolytickými vplyvmi, atmosférickými poruchami, nesprávnym 
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skladovaním, stavebnými a montážnymi prácami iných osôb ako spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. a osôb poverených spoločnosťou 
KUBOUŠEK SK, s.r.o., a všetkými ďalšími príčinami bez zavinenia spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. Záruka sa nevťahuje na žiadne 
materiály dodané objednávateľom a na konštrukčné riešenia použité objednávateľom a z tohto titulu vyplývajúcu bezpečnosť a funkčnosť 
dodávky. Za výrobky (tovar) tretích osôb dodané spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. zodpovedá spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. iba 
v rozsahu záručných podmienok týchto tretích osôb. Nárok na reklamáciu vád nevzniká pri nevýznamných odchýlkach od dohodnutých 
vlastností či zanedbateľných obmedzeniach upotrebiteľnosti. Záruka sa pri zariadeniach vyžadujúcich odbornú inštaláciu vzťahuje iba na 
zariadenia inštalované spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o., osobami poverenými spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o., prípadne osobami 
odborne spôsobilými a vopred schválenými spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

6.3. Prípadnú reklamáciu z dôvodu neúplnosti tovaru je nutné uplatniť najneskôr do troch dní od doručenia tovaru objednávateľovi. Reklamáciu 
z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave je nutné uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru u prepravcu a informovať písomne spoločnosť 
KUBOUŠEK SK, s.r.o., vrátane urobenia potrebnej fotodokumentácie. Reklamáciu z dôvodu zjavnej vady tovaru je objednávateľ povinný 
uplatniť najneskôr do troch dní po doručení tovaru objednávateľovi, v prípade skrytých vád najneskôr do troch dní od ich odhalenia. 
Reklamáciu z dôvodu, že služby neboli poskytnuté v rozsahu podľa zmluvy o poskytovaní služieb je nutné uplatniť ihneď po poskytnutí služby 
spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. Iné vady služieb je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do troch dní od ich odhalenia. Neskoršie 
reklamácie nebudú uznané. 

6.4. Reklamáciu je nutné uplatniť písomne. Za písomné uplatnenie reklamácie je považovaný e-mail, fax alebo doporučený list v príslušnej lehote 
pre uplatnenie reklamácie spoločnosťou KUBOUŠEK SK, s.r.o. Ostatné formy vytknutia vady nemajú účinky reklamácie. V reklamácii musí 
objednávateľ uviesť presný popis vady. 

6.5. KUBOUŠEK SK, s.r.o. je oprávnený sa prostredníctvom svojich zástupcov presvedčiť na mieste, či je reklamácia oprávnená alebo nie, 
a objednávateľ je povinný mu to umožniť. Ak bude reklamácia posúdená ako neoprávnená, je objednávateľ povinný uhradiť spoločnosti 
KUBOUŠEK SK, s.r.o. všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uplatnením reklamácie, vrátane cestovných nákladov. 

6.6. Objednávateľ poskytne spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. vždy najprv príležitosť na dodatočné plnenie alebo odstránenie vady v primeranej 
lehote. 

 
VII. Zodpovednosť a povinnosť na náhradu škody 
7.1. Spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. zodpovedá objednávateľovi alebo tretím osobám iba za škodu vzniknutú výlučne zavineným porušením 

svojej zmluvnej povinnosti úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. tak nie je povinná nahradiť škodu, 
ktorá vznikne, čo i len čiastočným zavinením objednávateľa. 

7.2. Spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. je povinná pri plnení povinností na základe zmluvy písomne upozorniť objednávateľa na zrejmú 
nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody. V prípade, že objednávateľ aj napriek tomuto upozorneniu na 
splnení pokynu trvá, spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. nie je povinná nahradiť takto spôsobenú škodu. 

7.3. Spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. je povinná nahradiť iba skutočne vzniknutú škodu, a to max. do výšky ceny dodávaného tovaru alebo 
poskytovanej služby podľa zmluvy, v súvislosti s ktorej plnením škoda vznikla, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípadoch, kedy je 
možné škodu nahradiť uvedením do predošlého stavu, nahradzuje sa škoda týmto spôsobom. 
 

VIII. Záverečné ustanovenia 
 

8.1. Spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. patrí neobmedzené vlastnícke právo a neobmedzené práva duševného vlastníctva k cenovým 
kalkuláciám, výkresom a iným podkladom spracovaným v súvislostí s plnením dodávok (ďalej len „podklady“). Podklady nesmú byť bez 
súhlasu spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. sprístupnené objednávateľom tretím osobám. Ak bude toto ustanovenie objednávateľom 
porušené, má spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50 % hodnoty dohodnutej zákazky. V prípade, 
že objednávateľ a spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. neuzatvoria zmluvu o dodaní tovaru, objednávateľ je povinný všetky odovzdané 
podklady považovať naďalej za dôverné. V prípade ich použitia objednávateľom na svoju podnikateľskú činnosť alebo na svoje súkromné 
účely vydá spoločnosti KUBOUŠEK SK, s.r.o. bezdôvodné obohatenie. Zmluvu je možné meniť iba číslovanými písomnými dodatkami 
podpísanými všetkými zmluvnými stranami. 

8.2. Všetky otázky, ktoré zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami nie sú výslovne upravené sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Na rozhodovanie všetkých sporov medzi spoločnosťou KUBOUŠEK 
SK, s.r.o. a objednávateľom vyplývajúcich z konkrétneho obchodného vzťahu je príslušný vecne príslušný súd na území Slovenskej 
republiky. 

8.3. Nevynútiteľnosť, neplatnosť alebo neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok nemá vplyv na 
vynútiteľnosť, platnosť ani účinnosť ostatných ustanovení. 


