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Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti Pankl Racing Systems AG („spoločnosť 
PANKL“), Industriestraße West 4, A-8605 Kapfenberg, vrátane všetkých pridružených 
spoločností PANKL (podľa § 15 Zákona o akciových spoločnostiach), apríl 2021 
 
1.  Všeobecné podmienky / Rozsah platnosti 
1.1 Právny vzťah medzi DODÁVATEĽOM a spoločnosťou PANKL v súvislosti s dodaním tovaru a / alebo 

služieb je upravený nasledujúcimi všeobecnými podmienkami („Nákupné podmienky“) s výnimkou 
prípadu, kedy boli s DODÁVATEĽOM písomne uzavreté odlišné dohody špecifikované v „Základnej 
zmluve o dodávke (ZZD)“. Akékoľvek jednotlivé dohody uzavreté medzi DODÁVATEĽOM a spoločnosťou 
PANKL majú prednosť pred týmito Nákupnými podmienkami. 

1.2  Podmienky DODÁVATEĽA, ktoré sú v rozpore alebo sa odlišujú (predovšetkým všeobecné podmienky 
alebo podmienky predaja) od týchto Nákupných podmienok, neplatia dokonca ani v prípade, ak im 
spoločnosť PANKL v jednotlivých prípadoch výslovne neodporovala. Tieto Nákupné podmienky sa 
uplatňujú aj v prípade, že spoločnosť PANKL bez výhrad akceptovala dodávky a / alebo služby 
DODÁVATEĽA a / alebo zaplatila za takéto dodávky a / alebo služby, a to dokonca aj vtedy, ak spoločnosť 
PANKL vedela o podmienkach DODÁVATEĽA, ktoré sú v rozpore alebo sú odlišné.  

1.3  Tieto Nákupné podmienky sa tiež vzťahujú na všetky budúce objednávky spoločnosti PANKL až dovtedy, 
kým spoločnosť PANKL nevydá nové nákupné podmienky, a to aj v prípade, že spoločnosť PANKL 
neuvedie odkaz na tieto Nákupné podmienky v každej objednávke.  

1.4  Tieto Nákupné podmienky sa tiež vzťahujú na obchodné vzťahy DODÁVATEĽA s ktoroukoľvek 
spoločnosťou Skupiny PANKL (akákoľvek spriaznená spoločnosť podľa § 15 Zákona o akciových 
spoločnostiach) bez ohľadu na to, s ktorou spoločnosťou zo Skupiny PANKL sa DODÁVATEĽ dohodol 
na uplatňovaní týchto Nákupných podmienok.   

 
2. Uzavretie zmluvy / Objednávky a akceptácia / Zmeny a dodatky  
2.1 Zmluvy o dodávke, objednávky a akceptácie, harmonogram dodania a iné transakcie ako aj akékoľvek 

ich zmeny a doplnky musia byť v písomnej forme. Objednávky a  harmonogram dodania môžu byť tiež 
vystavené prostredníctvom elektronického prenosu údajov.  

2.2 Ústne dohody uzavreté pred, počas alebo po uzavretí zmluvy, najmä následné dodatky a zmeny 
Nákupných podmienok (vrátane tejto doložky o písomnej forme) ako aj akékoľvek vedľajšie alebo  
dodatkové dohody si vyžadujú písomné potvrdenie od spoločnosti PANKL.  

2.3 Odhady nákladov a ponuky DODÁVATEĽA sú právne záväzné a pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, 
spoločnosť PANKL neprepláca náklady na takéto odhady.  

2.4 Ak DODÁVATEĽ neakceptuje objednávku spoločnosti PANKL do štrnástich dní od jej doručenia, 
spoločnosť PANKL je oprávnená svoju objednávku zrušiť. Harmonogram dodania alebo odvolania sa 
stávajú záväzné najneskôr 7 dní od doručenia za predpokladu, že DODÁVATEĽ počas uvedenej lehoty 
nevznesie námietky.  

2.5 Do rozsahu primerane prijateľného pre DODÁVATEĽA môže spoločnosť PANKL požadovať od 
DODÁVATEĽA zmeny objednaných výrobkov a / alebo služieb, najmä, ale nie výlučne pokiaľ ide o 
čiastky, termín a miesto dodania, kvalitu, špecifikácie, výkresy, dizajn, konštrukciu a balenie. Dopad týchto 
požiadaviek na zmenu, najmä pokiaľ ide o zvýšené alebo znížené náklady a dopad na termíny dodania, 
sa vyrieši vzájomne prijateľným spôsobom. DODÁVATEĽ sa zaväzuje navrhnúť spoločnosti PANKL 
zmeny dodávky tovaru / služieb, ktoré DODÁVATEĽ považuje za nevyhnutné alebo užitočné na základe 
odborných znalostí alebo akýchkoľvek právnych alebo inak záväzných predpisov. Všetky zmeny 
vykonané DODÁVATEĽOM podliehajú predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti PANKL.  

 
3. Cena výrobku a platobné podmienky  
3.1 Ak ceny nie sú stanovené v čase objednávky spoločnosti PANKL, DODÁVATEĽ doplní ceny výrobkov do 

kópie objednávky spoločnosti PANKL a vráti túto kópiu spoločnosti PANKL. Platná zmluva nadobudne 
účinnosť až keď spoločnosť PANKL písomne akceptuje cenu dodávky. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté 
inak, všetky ďalšie poplatky (clá, balenie, preprava, poistenie) musia byť uvedené osobitne v ponuke 
DODÁVATEĽA a znáša ich DODÁVATEĽ (okrem platnej dane z pridanej hodnoty (DPH)). Akékoľvek 
zvýšenie ceny výrobku vrátane ďalších poplatkov si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti 
PANKL.  

3.2 Pokiaľ sa strany písomne nedohodli inak, spoločnosť PANKL zaplatí cenu výrobku do 14 dní od doručenia 
príslušnej faktúry so zľavou 3% alebo do 60 dní od doručenia netto.  

3.3. Spoločnosť PANKL je oprávnená platbu zadržať alebo započítať akúkoľvek realizovanú platbu až do 
riadneho splnenia zmluvy.  

3.4 Spoločnosť PANKL je oprávnená uplatniť vzájomné započítanie dokonca aj vtedy, ak jej vlastná 
pohľadávka ešte nie je splatná alebo je denominovaná v cudzej mene. Spoločnosť PANKL je oprávnená 
vzájomne započítať splatnú pohľadávku, ktorú spoločnosť PANKL alebo ktorákoľvek zo spoločností jej 
skupiny (podľa § 15 Zákona o akciových spoločnostiach) má voči DODÁVATEĽOVI alebo ktorejkoľvek zo 
spoločností jeho skupiny (podľa § 15 Zákona o akciových spoločnostiach). 

3.5 DODÁVATEĽ je povinný bezodkladne informovať spoločnosť PANKL o zmene svojich bankových údajov. 
Akákoľvek takáto zmena musí byť písomne potvrdená spoločnosťou PANKL. 

 
4. Dodacie lehoty, prechod rizika, preprava  
4.1 Dodacie lehoty a podmienky uvedené v objednávke alebo v harmonograme dodania sú záväzné.  
4.2 Pokiaľ nie sú písomne dohodnuté odlišné dodacie podmienky, dodanie do spoločnosti PANKL sa 

uskutočňuje na základe DDP Incoterms 2020 do spoločnosti PANKL alebo na miesto určené 
spoločnosťou PANKL. V prípade dodávok DDP alebo v prípade, že spoločnosť PANKL prevezme náklady 
na prepravu, spoločnosť PANKL má právo zmeniť dodacie podmienky z DDP na FCA Incoterms 2020, 
pričom v takomto prípade budú náklady na prepravu odpočítané z ceny dodávky. Ak spoločnosť PANKL 
znáša náklady na prepravu, DODÁVATEĽ zvolí komerčne najbežnejší a najvhodnejší spôsob prepravy a 
balenia, pokiaľ spoločnosť PANKL nevyužije svoje právo sama určiť spôsob prepravy a balenia.  

4.3  V prípade dohodnutých dodávok DDP sa dodacie lehoty považujú za splnené („prijatie“) v okamihu prijatia 
celej dodávky tovaru a prepravných dokladov spoločnosťou PANKL alebo na mieste určenia definovanom 
spoločnosťou PANKL, a to podľa uváženia spoločnosti PANKL vrátane jeho montáže alebo inštalácie, 
prevádzkových manuálov alebo dokumentácie, zaškolenia a uvedenia do prevádzky. To isté platí 
výslovne aj v prípade dodacích podmienok FCA. DODÁVATEĽ je povinný poskytnúť tovar dodávky k 
dispozícii na nakládku a odoslanie, s prihliadnutím na obvyklý čas nakládky a prepravy.  

4.4  V prípade zmlúv, u ktorých množstvo dodávaných výrobkov určuje príslušný harmonogram dodania 
spoločnosti PANKL, spoločnosť PANKL na základe svojho uváženia určuje množstvo jednotlivej dodávky 
a termín dodania. Akékoľvek oznámenia spoločnosti PANKL pre DODÁVATEĽA  o odhadovanom 
množstve dodávky nezaväzujú spoločnosť PANKL k vystaveniu príslušných harmonogramov dodania. 
Harmonogram dodania je možné tiež vystaviť elektronickým prenosom údajov podľa štandardov platných 
v automobilovom a / alebo leteckom priemysle. 

4.5 Ak DODÁVATEĽ dodá nadmerné alebo nedostatočné množstvo výrobkov v porovnaní s objednaným 
množstvom ako aj v prípade predčasného dodania tovaru a / alebo služieb si spoločnosť PANKL 
vyhradzuje právo odmietnuť a vrátiť dodávku na náklady DODÁVATEĽA alebo náležite upraviť faktúru.  

4.6 Prevzatie dodaného tovaru a / alebo služieb spoločnosťou PANKL po kontrole došlého tovaru sa nebude 
v žiadnom prípade považovať za vzdanie sa, vylúčenie alebo obmedzenie práv spoločnosti PANKL pokiaľ 
ide o akékoľvek neskôr zistené odchýlky, vady alebo iné dôsledky.  

 
5. Omeškanie dodávky  
5.1. V prípade omeškania DODÁVATEĽA je spoločnosť PANKL oprávnená požadovať plnenie a nárokovať si 

náhradu škody spôsobenej takýmto omeškaním alebo po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty ukončiť 
zmluvu a nárokovať si náhradu škody z dôvodu neplnenia. V oboch prípadoch náhrada škody okrem 

iného pozostáva z ušlého zisku, výdavkov vyplývajúcich z prerušenia obchodnej činnosti, výroby a iných 
prestojov, špeciálnej prepravy a iných škôd. Okrem toho je bez ohľadu na zavinenie DODÁVATEĽ 
povinný zaplatiť spoločnosti PANKL zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty omeškanej objednávky za 
každý kalendárny deň omeškania. Maximálna výška zmluvnej pokuty je obmedzená na čiastku rovnajúcu 
sa 10% z hodnoty omeškanej objednávky. Pri platbe kompenzácie DODÁVATEĽOM sa zaplatená 
zmluvná pokuta započíta voči platbe náhrady škody.  

5.2. DODÁVATEĽ musí okamžite informovať spoločnosť PANKL o možnom omeškaní dodávky tovaru a / 
alebo služieb a uviesť dôvody a predpokladanú dobu omeškania. Akceptácia spoločnosťou PANKL bez 
výhrad a alebo platba za omeškaný tovar a / alebo služby sa nebude považovať za vzdanie sa nároku na 
náhradu škody.  

 
6. Vyššia moc  
6.1. Obe strany budú oslobodené od plnenia povinností v prípade udalostí mimo ich vplyv a / alebo kontrolu 

po dobu trvania danej udalosti. Za udalosti mimo kontrolu strany sa považujú udalosti, ktoré strana, ktorá 
sa porušenia dopustila nezapríčinila a sú mimo jej vplyv. Takéto udalosti zahŕňajú vyššiu moc, vládne 
alebo administratívne opatrenia, embargo, prírodné pohromy, pandémie a iné nepredvídateľné a 
neodvrátiteľné udalosti,  

6.2. Obe strany musia na základe vzájomnej dohody, ktorá čo najviac prihliada na záujmy oboch strán určiť, 
či a aké množstvá tovaru / služieb, ktoré sa omeškali z dôvodu udalosti podľa bodu 6.1 trvajúcej viac ako 
30 dní budú po tomto období dodané. V prípade, že udalosť podľa bodu 6.1 trvá viac ako 30 dní, 
spoločnosť PANKL má právo zrušiť objednávky alebo ukončiť celú zmluvu a / alebo objednať tovar / 
služby počas trvania udalosti podľa bodu 6.1 od iného dodávateľa. V takom prípade DODÁVATEĽ zaplatí 
spoločnosti PANKL všetky dodatočné náklady. 

6.3. Výpadky dodávok alebo omeškané dodávky subdodávateľov DODÁVATEĽA sa nepovažujú za udalosť 
podľa bodu 6.1. 

 
7. Subdodávatelia 
 DODÁVATEĽ môže vymenovať subdodávateľov iba s písomným súhlasom spoločnosti PANKL. 

DODÁVATEĽ je povinný požadovať od všetkých subdodávateľov, aby dodržiavali všetky povinnosti a 
záväzky uvedené v týchto Nákupných podmienkach ako aj v akejkoľvek inej zmluve uzavretej medzi 
spoločnosťou PANKL a DODÁVATEĽOM, a to vrátane všetkých záväzkov mlčanlivosti. DODÁVATEĽ je 
voči spoločnosti PANKL zodpovedný za všetky konania alebo nekonania svojich subdodávateľov rovnako 
ako za svoje vlastné konanie alebo nekonanie bez ohľadu na súhlas spoločnosti PANKL. DODÁVATEĽ 
je povinný v tomto ohľade v plnom rozsahu odškodniť spoločnosť PANKL. Vymenovanie subdodávateľov 
nezbavuje DODÁVATEĽA  jeho povinnosti dodať tovar a / alebo služby alebo jeho záväzkov voči 
spoločnosti PANKL na základe zmluvných vzťahov.  

 
8. Oznámenie o vade  

Spoločnosť PANKL kontroluje došlý tovar iba z hľadiska vizuálnych viditeľných vád a odchýlok 
v množstve a druhu tovaru. Spoločnosť PANKL je povinná oznámiť takéto vady a odchýlky čo najskôr, 
avšak najneskôr do 7 dní od ich zistenia. Pre dodržanie termínu je postačujúce presné odoslanie 
oznámenia. Spoločnosť PANKL je povinná oznámiť DODÁVATEĽOVI akékoľvek iné vady alebo odchýlky 
dodaného tovaru / služieb do 7 dní od ich zistenia v rámci riadnej obchodnej činnosti. V tomto rozsahu sa 
DODÁVATEĽ vzdáva akýchkoľvek nárokov založených na oneskorenom oznámení vád. Zaplatenie ceny 
sa nepovažuje za akceptovanie vadných produktov spoločnosťou PANKL.  

 
9.  Záruka 
9.1 DODÁVATEĽ poskytuje kompletnú záruku za seba a svojich dodávateľov za úplnú a bezchybnú realizáciu 

objednávky a dodávky, predovšetkým za zvyčajne predpokladané a v prípade potreby zaručené vlastnosti 
výrobkov v súlade so vzormi, vzorkami a verejnými vyhláseniami. DODÁVATEĽ preberá plnú 
zodpovednosť za dodržiavanie všetkých relevantných právnych ustanovení a predpisov súvisiacich s 
dodávkami a / alebo službami a platných v mieste určenia. DODÁVATEĽ ďalej zaručuje, že konštrukcia 
(pokiaľ je predmetom zmluvy), konečná úprava, funkcionalita a technológia výroby predmetu dodávky a / 
alebo služieb zodpovedajú príslušným platným ustanoveniam a najmodernejšiemu stavu vedy a techniky, 
a že boli použité iba prvotriedne materiály primeranej kvality vhodné na príslušný účel.  

9.2 Pokiaľ v týchto Nákupných podmienkach nie je uvedené inak, platia platné právne predpisy týkajúce sa 
vád alebo neplnenia. Odchýlky od dohodnutých špecifikácií výrobkov sa považujú za podstatné neplnenie 
povinností DODÁVATEĽA, okrem prípadov, kedy je spoločnosť PANKL schopná odstrániť vadu bez 
akéhokoľvek značného úsilia. Schválenie technických dokumentov a / alebo kalkulácií spoločnosťou 
PANKL nemá vplyv na zodpovednosť DODÁVATEĽA.  

9.3. Spoločnosť PANKL má právo zvoliť si druh dodatočného plnenia. DODÁVATEĽ sa zaväzuje vykonávať 
viaczmenovú prevádzku, zaplatiť nadčas alebo hodinové sadzby výroby na odstránenie vád, ak je to 
potrebné pre spoločnosť PANKL z dôvodu urgentných prevádzkových dôvodov a primerané pre 
DODÁVATEĽA. Spoločnosť PANKL nie je povinná tolerovať viac ako jeden (1) pokus o náhradné plnenie 
alebo o opravu vád. V prípade, že DODÁVATEĽ opakovane dodá vadný tovar / služby, spoločnosť 
PANKL je oprávnená ukončiť všetky zmluvy o dodávkach s DODÁVATEĽOM. 

9.4. V prípade, že DODÁVATEĽ neodstráni vadu v súlade s bodom 9.3 okamžite po výzve spoločnosti PANKL 
alebo v naliehavých prípadoch môže spoločnosť PANKL sama odstrániť vadu alebo ju nechať odstrániť 
treťou stranou, najmä s cieľom predísť ďalšej škode alebo hroziacemu nebezpečenstvu. Príslušné 
náklady na odstránenie vady a riziká znáša DODÁVATEĽ. Spoločnosť PANKL tiež môže požadovať zľavu 
z ceny alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie dodaného tovaru / služieb DODÁVATEĽOVI na jeho 
náklady a riziko. DODÁVATEĽ bude tiež znášať dodatočné náklady na odstránenie, ktoré vyplývajú alebo 
súvisia s vadami, predovšetkým náklady na prepravu, montáž a demontáž, administratívne náklady atď. 
na úrovni spoločnosti PANKL ako aj na úrovni zákazníkov spoločnosti PANKL, ich zákazníkov 
a konečných zákazníkov ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s odstránením vady. Zákonné alebo iné 
zmluvné nároky vyplývajúce alebo súvisiace s dodávkou vadných výrobkov ostávajú nedotknuté.  

9.5 Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba je 42 (štyridsaťdva) mesiacov. Záručná doba začína 
plynúť odovzdaním finálneho výrobku, ktorého súčasťou sú výrobky DODÁVATEĽA konečnému 
užívateľovi a končí najneskôr 48 (štyridsaťosem) mesiacov od dodania podľa bodu 4.3 spoločnosti 
PANKL alebo tretej strane určenej spoločnosťou PANKL. V prípade, že výrobok podlieha oficiálnemu 
akceptačnému testu, záručná doba začína po akceptácii spoločnosťou PANKL. Ak dôjde k omeškaniu 
akceptačného testu bez akéhokoľvek zavinenia DODÁVATEĽA, záručná doba začína najneskôr 12 
(dvanásť) mesiacov od okamihu, kedy DODÁVATEĽ poskytol výrobok na účely akceptačného testu.  

9.6  U tých dielov vadného výrobku, ktoré nemohli byť používané počas kontroly vadného výrobku alebo 
odstraňovania vady sa príslušná záručná doba predlžuje o obdobie, kedy nemohli byť používané.  

9.7  V prípade dodania náhradných dielov alebo v prípade, že má opravený diel rovnaké vady alebo je vada 
výsledkom opravy začína príslušná záručná doba plynúť odznova.  

9.8  Na akékoľvek nároky, ktoré existujú už na začiatku záručnej doby alebo ktoré vzniknú počas záručnej 
doby sa vzťahuje záručná doba v súlade so zákonnou záručnou dobou.  

9.9  Všetky ostatné nároky spoločnosti PANKL (predovšetkým nároky na odškodné) z dôvodu porušenia 
zmluvy alebo iných povinností zostávajú nedotknuté.  

 
10. Zodpovednosť za výrobok / Stiahnutie výrobku 
10.1 Zodpovednosť za výrobok je bez ohľadu na zavinenie a nie je možné ju vopred obmedziť ani vylúčiť medzi 

povinnou stranou a poškodenou stranou. Pokiaľ sú voči spoločnosti PANKL vznesené nároky zakladajúce 
sa na zodpovednosti za výrobok, DODÁVATEĽ je povinný odškodniť a zbaviť spoločnosť PANKL 
zodpovednosti za akékoľvek nároky vznesené tretími stranami pokiaľ takéto nároky spôsobila vada 
výrobku dodaného DODÁVATEĽOM. Ak vadu zapríčinil DODÁVATEĽ, nesie dôkazné bremeno.  
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10.2 DODÁVATEĽ odškodní a zbaví spoločnosť PANKL zodpovednosti za akékoľvek náklady a  výdavky 
vrátane právnych poplatkov a výdavkov na stiahnutie výrobkov v prípade, že bude spoločnosť PANKL 
povinná zaplatiť poškodenej strane náhradu škody, a to bez ohľadu na to, či tak má učiniť v dôsledku 
právoplatného uznesenia, vyrovnania alebo inak.  

10.3. DODÁVATEĽ musí okamžite informovať spoločnosť PANKL o akýchkoľvek vadách a / alebo 
rozpoznateľných bezpečnostných rizikách, ktoré pri používaní tovaru môžu viesť k ohrozeniu zdravia 
a života.  

10.4. Ak je dodávka tovaru DODÁVATEĽA nebezpečná alebo spôsobuje, že výrobok spoločnosti PANKL, 
ktorého je súčasťou, je nebezpečný, DODÁVATEĽ na žiadosť spoločnosti PANKL bezodkladne oznámi 
svoje stanovisko k danej veci. Ak spoločnosť PANKL následne stiahne svoje výrobky, bez ohľadu na to, 
či tak urobí na výzvu úradov alebo dobrovoľne, DODÁVATEĽ odškodní a zbaví spoločnosť PANKL 
zodpovednosti za akékoľvek výdavky vyplývajúce z tohto stiahnutia výrobkov. Uvedené neplatí v prípade, 
že DODÁVATEĽ vie preukázať, že príslušná dodávka tovaru nie je nebezpečná v súlade 
s bezpečnostnými pravidlami výrobku a nebola dôvodom prijatého opatrenia.  

 
11. Poistenie 
11.1  DODÁVATEĽ sa zaväzuje udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri podnikaní 

a poistenie zodpovednosti za výrobok s poistným krytím a poistnými sumami za každú ujmu na zdraví / 
materiálnu škodu, ktoré sú primerané vzhľadom k objemu objednávky. 

11.2. Na žiadosť spoločnosti PANKL je DODÁVATEĽ povinný poskytnúť kompletnú príslušnú dokumentáciu 
o poistnom krytí.  

11.3. DODÁVATEĽ je povinný bezodkladne informovať spoločnosť PANKL o akýchkoľvek zmenách v poistení, 
najmä v prípade straty poistného krytia alebo zníženia poistných súm. V opačnom prípade sa uplatňujú 
kogentné právne predpisy. 

 
12.  Výkon prác 

Osoby a tretie strany najaté DODÁVATEĽOM na plnenie jeho záväzkov podľa príslušnej zmluvy, ktoré 
sú fyzicky prítomné v priestoroch spoločnosti PANKL alebo priestoroch tretích strán určených 
spoločnosťou PANKL, musia dodržiavať príslušné pracovné predpisy spoločnosti PANKL alebo tretích 
strán určených spoločnosťou PANKL. DODÁVATEĽ zabezpečí, aby každá v jeho mene konajúca osoba 
dodržiavala všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a všetky pravidlá prevencie nehôd. 
DODÁVATEĽ sa zaväzuje poskytnúť primerané vybavenie v prípade, že je takéto vybavenie potrebné na 
plnenie povinností DODÁVATEĽA a odborným spôsobom poučiť a vyškoliť osoby, ktoré používajú toto 
vybavenie. Spoločnosť PANKL nie je zodpovedná za žiadne nehody osôb, ktoré konajú za DODÁVATEĽA 
v priestoroch spoločnosti PANKL alebo priestoroch určených spoločnosťou PANKL, s výnimkou prípadov, 
kedy sú takéto nehody spôsobené úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou právnych 
zástupcov spoločnosti PANKL alebo osôb konajúcich za spoločnosť PANKL. 

 
13. Výhrada vlastníctva a materiály spoločnosti PANKL  
13.1 Spoločnosť PANKL je oprávnená predávať výrobok v rámci bežnej obchodnej činnosti, avšak bez uznania 

akejkoľvek „predĺženej“ výhrady vlastníctva ako aj akejkoľvek inej formy výhrady vlastníctva. 
DODÁVATEĽ je povinný bezodkladne informovať spoločnosť PANKL o akýchkoľvek právach, ktoré môžu 
mať tretie strany vo vzťahu k výrobku. To isté platí aj pre akékoľvek prípadné postúpenie pohľadávok 
súvisiacich s výrobkami DODÁVATEĽOM na tretie strany.  

13.2 Spoločnosť PANKL zostáva vlastníkom akýchkoľvek materiálov, dielov, nádob a / alebo špeciálnych 
obalov, ktoré poskytne DODÁVATEĽOVI. Tieto predmety sa môžu používať iba v súlade s dohodnutými 
podmienkami používania. Spracovanie takýchto predmetov a montáž sa uskutočnia v mene spoločnosti 
PANKL. Spoločnosť PANKL sa stáva spoluvlastníkom výrobkov, ktoré sa skladajú z materiálov a dielov 
spoločnosti PANKL. Podiel spoluvlastníctva je pomerom hodnoty predmetov spoločnosti PANKL k 
hodnote výrobku. Predmety poskytnuté spoločnosťou PANKL budú uchovávané DODÁVATEĽOM.  

 
14. Postúpenie, započítanie, zádržné právo  
14.1 DODÁVATEĽ nie je oprávnený čiastočne ani úplne postúpiť svoje zmluvné práva (vrátane pohľadávok) 

tretím stranám ani umožniť tretím stranám inkasovať pohľadávky bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu spoločnosti PANKL. Pokiaľ DODÁVATEĽ postúpi svoje pohľadávky voči spoločnosti PANKL bez 
jej súhlasu, spoločnosť PANKL je naďalej oprávnená platiť príslušné čiastky DODÁVATEĽOVI.  

14.2 DODÁVATEĽ má právo na započítanie a zadržanie iba ak sú takéto práva nesporné alebo potvrdené 
právne vykonateľným rozsudkom. Zádržné právo musí byť okrem toho založené na rovnakom zmluvnom 
vzťahu.  

 
15. Nástroje a obaly  
15.1 Spoločnosť PANKL si vyhradzuje vlastnícke právo k nástrojom, ktoré spoločnosť PANKL alebo tretia 

strana určená spoločnosťou PANKL poskytne  DODÁVATEĽOVI. V prípade nástrojov vyrobených 
DODÁVATEĽOM alebo treťou stranou najatou DODÁVATEĽOM spoločnosť PANKL nadobúda 
vlastníctvo po zaplatení 100% nákladov na nástroje. Vo všetkých ostatných prípadoch sa spoločnosť 
PANKL stáva spoluvlastníkom v pomere dohodnutej ceny nástrojov k už vykonanej platbe. V prípade, že 
nástroje ostávajú v priestoroch DODÁVATEĽA, namiesto prevodu skutočnej držby na spoločnosť PANKL 
si DODÁVATEĽ požičia nástroje od spoločnosti PANKL. DODÁVATEĽ je povinný používať nástroje 
výlučne na výrobu výrobkov pre spoločnosť PANKL a dodanie pre spoločnosť PANKL. DODÁVATEĽ je 
povinný označiť všetky nástroje tak, aby bolo vlastníctvo spoločnosti PANKL alebo tretích strán určených 
spoločnosťou PANKL riadne viditeľné.  

15.2 DODÁVATEĽ je povinný poistiť na svoje náklady všetky nástroje vo vlastníctve spoločnosti PANKL alebo 
určenej tretej strany proti škodám na majetku, a to do výšky ich pôvodnej hodnoty. DODÁVATEĽ týmto 
postupuje spoločnosti PANKL všetky nároky založené na takýchto poisteniach. Spoločnosť PANKL týmto 
toto postúpenie prijíma. 

15.3 DODÁVATEĽ je povinný včas a na svoje vlastné náklady vykonať všetky potrebné a vyžadované 
údržbárske a kontrolné práce týkajúce sa nástrojov ako aj nevyhnutné opravy vrátane obstarania 
náhradných dielov. Riziko náhodnej straty nástrojov v priestoroch DODÁVATEĽA znáša DODÁVATEĽ. 
DODÁVATEĽ je povinný okamžite informovať spoločnosť PANKL o akýchkoľvek incidentoch týkajúcich 
sa nástrojov ihneď po ich výskyte. 
V prípade prerušenia dodávky alebo služieb alebo v prípade neplnenia alebo vyhlásenia konkurzu na 
majetok DODÁVATEĽA, skutočnej platobnej neschopnosti DODÁVATEĽA alebo ukončenia zmluvy o 
dodávke spoločnosťou PANKL má spoločnosť PANKL právo požadovať vrátenie nástrojov po zaplatení 
prípadných neuhradených nákladov na nástroje. DODÁVATEĽ nemá zádržné právo ani žiadne iné právo 
ponechať si nástroje.  
Pokiaľ DODÁVATEĽ poveril výrobou nástrojov tretiu stranu alebo ak takéto nástroje zostávajú 
v priestoroch takýchto tretích strán na účely výroby výrobku alebo jeho častí, DODÁVATEĽ je povinný 
uzavrieť s touto treťou stranou dohodu, ktorá udeľuje spoločnosti PANKL rovnaké práva vo vzťahu 
k nástrojom ako sú uvedené v tomto bode 15 za predpokladu, že nástroje boli v plnej výške zaplatené. 
DODÁVATEĽ postupuje spoločnosti PANKL svoje nároky ohľadom nástrojov voči tretím stranám ako aj 
ostatné nároky súvisiace s nástrojmi, pokiaľ spoločnosť PANKL zaplatila cenu nástrojov DODÁVATEĽOVI 
alebo tretej strane.  

15.4 Pokiaľ DODÁVATEĽ nezaplatí tretím stranám za náradie v plnom rozsahu a v prípade ukončenia zmluvy 
medzi DODÁVATEĽOM a spoločnosťou PANKL, začatia konkurzného konania voči DODÁVATEĽOVI 
a v prípade platobnej neschopnosti DODÁVATEĽA je spoločnosť PANKL oprávnená zaplatiť neuhradené 
náklady na náradie priamo tretím stranám namiesto ich zaplatenia DODÁVATEĽOVI. V takomto prípade 
DODÁVATEĽ týmto postupuje spoločnosti PANKL všetky nároky súvisiace s náradím vrátane 
vlastníckeho práva, ktoré môže mať voči tretej strane. DODÁVATEĽ týmto toto postúpenie prijíma.  

15.5 DODÁVATEĽ nie je oprávnený premiestniť náradie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti PANKL.  

15.6 Body 15.1 až 15.5 sa tiež vzťahujú na obdobie dodávok náhradných dielov podľa bodu 18. Bod 15.3 sa 
primerane vzťahuje aj na akékoľvek obalové materiály zaplatené spoločnosťou PANKL.  

 
16. Práva priemyselného vlastníctva tretích strán / Ochrana starých a nových práv, know-how  
16.1 DODÁVATEĽ je povinný odškodniť spoločnosť PANKL za všetky nároky tretích strán vyplývajúce alebo 

súvisiace s dodaním výrobku alebo plnením zmluvných povinností DODÁVATEĽA pokiaľ ide o porušenie 
práv priemyselného vlastníctva takýchto tretích strán a preplatí spoločnosti PANKL všetky náklady 
a výdavky, ktoré jej môžu vzniknúť v súvislosti s takýmto porušením. DODÁVATEĽ na svoje náklady 
doručí spoločnosti PANKL všetky požadované oprávnenia (licencie). Obe strany sa budú okamžite 
vzájomne informovať o akomkoľvek porušení majetkových práv a súvisiacich rizikách.  

16.2 Bod 16.1 sa neuplatňuje ak DODÁVATEĽ vyrobil výrobok v súlade s výkresmi, modelmi alebo podobnými 
opismi alebo informáciami, ktoré poskytla spoločnosť PANKL a DODÁVATEĽ nevedel alebo nemohol 
vedieť, že tým budú porušené práva priemyselného vlastníctva tretích strán.  

16.3 DODÁVATEĽ je povinný informovať spoločnosť PANKL o predchádzajúcom alebo súčasnom používaní 
akýchkoľvek zverejnených alebo nezverejnených práv priemyselného vlastníctva, ktoré vlastní alebo 
ktoré sú mu licencované vo vzťahu k výrobkom.  

16.4 Pokiaľ si spoločnosť PANKL objednala vývojové práce, DODÁVATEĽ týmto prevádza výsledok svojich 
vývojových prác vykonaných v rámci vývoja výrobku vrátane práv priemyselného vlastníctva do 
výlučného vlastníctva spoločnosti PANKL. V prípade, že spoločnosť PANKL nezaplatila za vývojové 
práce, DODÁVATEĽ týmto bezplatne udeľuje spoločnosti PANKL nevýlučné, časovo a územne 
neobmedzené, neodvolateľné, prevoditeľné a sublicencovateľné užívacie právo (licenciu), ktoré tiež 
zahŕňa právo na akékoľvek používanie, reprodukciu a zmenu akýchkoľvek práv priemyselného 
vlastníctva.  

16.5 DODÁVATEĽ týmto bezplatne udeľuje spoločnosti PANKL nevýlučné, prevoditeľné, sublicencovateľné, 
časovo a územne neobmedzené a neodvolateľné užívacie právo (licenciu) na know-how a / alebo práva 
priemyselného vlastníctva DODÁVATEĽA, ktoré existovali pred zmluvným vzťahom so spoločnosťou  
PANKL, aby jej umožnil používať výsledky vývojových prác podľa bodu 16.4.  

16.6 Žiadosť o registráciu a uplatnenie práv priemyselného vlastníctva vo vzťahu k vývojovým prácam 
zaplateným spoločnosťou PANKL, ktoré sú výsledkom spolupráce medzi DODÁVATEĽOM a 
spoločnosťou PANKL, prináležia výlučne spoločnosti PANKL. DODÁVATEĽ si musí náležite nárokovať 
vynálezy zamestnancov DODÁVATEĽA vzniknuté počas trvania zmluvného vzťahu ako výsledok ich 
činnosti. Pokiaľ spoločnosť PANKL nezaplatí vývojové práce, DODÁVATEĽ má právo požiadať o 
registráciu. Spoločnosť PANKL má však prinajmenšom nárok na užívacie právo v súlade s bodom 15.4. 
Odmenu, na ktorú majú zamestnanci nárok za svoj vynález, zaplatí buď PANKL alebo DODÁVATEĽ, a to 
v závislosti od toho, kto je zamestnávateľom týchto zamestnancov. V opačnom prípade sa uplatňujú 
príslušné kogentné právne predpisy. 

16.7 Vyššie uvedené práva spoločnosti PANKL jej zostávajú dokonca aj v prípade ukončenia príslušnej zmluvy 
s DODÁVATEĽOM. Tieto práva spoločnosti PANKL sa týkajú všetkých výsledkov vývoja a čiastočných 
výsledkov v čase ukončenia.  

 
17. Nebezpečný tovar a materiály / Oznámenie  
17.1 DODÁVATEĽ spolu s ponukou dodá spoločnosti PANKL riadne vyplnenú kartu bezpečnostných údajov v 

súlade s kapitolou 14 „nariadenia o nebezpečnom tovare a materiáloch“ a záznam o postupe pri nehode 
(preprava) pre všetky materiály (látky, ich obsah) a predmety (tovar, diely, technické vybavenie; 
nevyčistené obaly), ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre život a zdravie ľudí, životné prostredie 
alebo pre akékoľvek predmety na základe povahy materiálov, ich charakteristiky alebo ich fyzického 
stavu, a preto si vyžadujú podľa príslušných ustanovení osobitné zaobchádzanie pri balení, preprave, 
skladovaní, prístupe a nakladaní s odpadom. V prípade akejkoľvek zmeny v materiáloch alebo právnych 
ustanoveniach DODÁVATEĽ doručí spoločnosti PANKL aktualizovanú kartu údajov. DODÁVATEĽ je 
povinný každoročne a bez požiadania doručiť spoločnosti PANKL platné „dlhodobé vyhlásenie 
dodávateľa“ obsahujúce číslo výrobku a číselný kód (zoznam tovaru, štatistika zahraničného obchodu).  

17.2 Ak DODÁVATEĽ ponúkne spoločnosti PANKL výrobok, ktorý už spoločnosť PANKL od neho prijala, musí 
bez potreby žiadosti informovať spoločnosť PANKL o všetkých zmenách v špecifikácii rovnakého 
výrobku, bez ohľadu na akékoľvek iné informačné povinnosti.  

17.3 DODÁVATEĽ poskytne spoločnosti PANKL všetky informácie potrebné a relevantné na posúdenie 
prípadného vplyvu na bezpečnosť a zdravie koncových spotrebiteľov výrobkov. Poskytnuté musia byť 
nasledujúce informácie:  

• Vlastnosti výrobku vrátane jeho obsahu, balenia, pokynov na montáž, inštaláciu, údržbu a podmienok 
používania.  

• Dopad na iné výrobky, pokiaľ sa dá očakávať jeho používanie spolu s  inými výrobkami. 

• Prezentácia, marketing, varovné oznámenia, návod na použitie a informácie o recyklácii ako aj iné 
informácie týkajúce sa výrobku.  

• Akýkoľvek druh skupiny koncových užívateľov, ktorí môžu byť pri používaní výrobku vystavení 
väčšiemu riziku ako ostatní užívatelia.  

17.4 DODÁVATEĽ sprístupní spoločnosti PANKL informácie potrebné na registráciu v súlade s nariadením 
Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“) 
a po registrácii príslušné potvrdenia o registrácii. To isté sa vzťahuje tiež na informácie a / alebo 
potvrdenia o registrácii v súvislosti so smernicou Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných 
látok („smernica 67/548/EHS“). DODÁVATEĽ si musí plniť svoje povinnosti a záväzky podľa REACH a / 
alebo smernice 67/548/EHS. DODÁVATEĽ zabezpečí, aby jeho subdodávatelia a všetci ostatní 
dodávatelia v dodávateľskom reťazci vrátane pôvodného výrobcu boli viazaní v súlade s týmto bodom.  

17.5 DODÁVATEĽ je povinný dodržiavať a konať v súlade so všetkými platnými vývoznými, dovoznými 
a tranzitnými predpismi, najmä pokiaľ ide o ďalšie používanie dodaného tovaru a jeho konečné miesto 
určenia (napr. ITAR, EAR). DODÁVATEĽ včas požiada o všetky potrebné schválenia a licencie. 

 
18. Manažment a dokumentácia kvality  
18.1 V súvislosti s dodávkou výrobku a / alebo poskytovaním služieb je DODÁVATEĽ povinný používať 

najnovšie technológie a dodržiavať všetky platné bezpečnostné požiadavky, bezpečnostné opatrenia 
všeobecne uplatňované v automobilovom priemysle (napr. normy VDA) a v leteckom priemysle ako aj 
všetky ustanovenia podľa platných kogentných právnych predpisov (napr. „smernica o vozidlách po dobe 
životnosti“, nariadenie o spotrebiteľskom tovare“, „smernica o halogénovaných chlórfluórovaných 
uhľovodíkoch“, smernica REACH, smernica o konfliktných mineráloch, smernica o obmedzení používania 
určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, smernice EÚ od 18.9.2000 
a 27.6.2002 o zákaze „ťažkých kovov“  (2000/53/EG a 2002/525/EG), dohodnuté technické údaje 
a akékoľvek ďalšie právne alebo inak záväzné predpisy a špecifikácie. DODÁVATEĽ je voči spoločnosti 
PANKL v plnom rozsahu bez akýchkoľvek obmedzení zodpovedný za kvalitu svojho vyrobeného alebo 
dodaného tovaru vrátane akýchkoľvek dodávok a / alebo služieb subdodávateľov v súlade s akýmikoľvek 
právnymi alebo inak záväznými predpismi. 

18.2 DODÁVATEĽ musí zriadiť a preukázať na proces orientovaný systém manažmentu kvality (minimálna 
norma: ISO 9001 a minimálna norma EN 9100 v leteckom odvetví, avšak bude sa usilovať o certifikáciu 
ISO/TS 16949; ako aj certifikácia NADCAP pre špeciálne procesy). Spoločnosť PANKL si vyhradzuje 
právo kedykoľvek vykonať audit účinnosti systému manažérstva kvality DODÁVATEĽA v priestoroch 
DODÁVATEĽA. Takýto audit sa nevzťahuje na oblasti, u ktorých vie DODÁVATEĽ preukázať, že má 
oprávnené záujmy zachovať dôvernosť. Pre prvotné vzorky automobilových dielov sa DODÁVATEĽ 
zaväzuje dodržiavať zväzok č. 2 noriem VDA „Zabezpečenie kvality dodávok“ a EN/AS 9102 pre letecké 
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komponenty v ich platnom znení. Sériová výroba sa môže začať iba ak spoločnosť PANKL v plnom 
rozsahu dokončila svoj odber prvotných vzoriek a písomne vzorky schválila. Nezávisle od takejto 
akceptácie musí DODÁVATEĽ vždy sám overiť kvalitu výrobkov a vykonať výstupné kontroly výrobkov. 
V prípade, že automobilový alebo letecký výrobca vyžaduje odlišné alebo dodatočné normy, 
DODÁVATEĽ a spoločnosť PANKL sa vzájomne dohodnú na ich zavedení. 

18.3 Výkresy, údaje CAD, špecifikácie, opisy atď., ktoré sú priložené k objednávke alebo na ktoré sa v 
objednávke odkazuje sú pre DODÁVATEĽA záväzné. DODÁVATEĽ je povinný preskúmať, či neobsahujú 
akékoľvek nezrovnalosti. V prípade, že DODÁVATEĽ zistí skutočné alebo predpokladá možné 
nezrovnalosti, je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť PANKL. Ak DODÁVATEĽ nebude 
bezodkladne informovať spoločnosť PANKL, DODÁVATEĽ nemôže neskôr tvrdiť, že takéto nezrovnalosti 
existujú. DODÁVATEĽ je výlučne zodpovedný za ním vyhotovené výkresy, plány a kalkulácie, aj keď ich 
schválila spoločnosť PANKL. Pri dodaní nástrojov alebo vybavenia spoločnosti PANKL je DODÁVATEĽ 
najneskôr v čase dodávky povinný zároveň dodať dokumentáciu týkajúcu sa ich manipulácie, servisu, 
údržby a opráv. DODÁVATEĽ zodpovedá za označenie CE. 

18.4. DODÁVATEĽ v leteckom odvetví je povinný akýmkoľvek primeraným spôsobom zabrániť používaniu a 
dodaniu falzifikátov výrobkov alebo výrobkov s podozrením na falzifikát a podniknúť opatrenia na 
zabránenie, odhalenie a elimináciu cudzích predmetov (FOD). 

18.5 V prípade špeciálnych automobilových alebo leteckých dielov, ktoré sú označené v technickej 
dokumentácii alebo v osobitných dohodách ako diely podliehajúce požiadavkám na dokumentáciu, je 
DODÁVATEĽ povinný zaznamenať kedy, akým spôsobom a kto takéto diely otestoval pokiaľ ide o ich 
charakteristiku vyžadujúcu špeciálne zdokumentovanie a zaznamenať aj výsledky týchto požadovaných 
testov kvality. Záznamy a dokumentácia výsledkov musia byť riadne uchovávané a vedené po dobu 15 
rokov v prípade automobilových dielov, 7 rokov v prípade automobilových dielov a 40 rokov v prípade 
leteckých dielov. DODÁVATEĽ poskytne takúto dokumentáciu na požiadanie spoločnosti PANKL. 
Aktuálna verzia zväzku č. 1 noriem VDA („Dokumentácia a archivovanie“) slúži ako usmernenie a týmto 
sa stáva súčasťou tejto zmluvy, ktorú musí DODÁVATEĽ dodržiavať. Do rozsahu povoleného zákonom 
DODÁVATEĽ zaviaže k tejto povinnosti aj svojich subdodávateľov.  

18.6 Ak úrady stanovujúce predpisy alebo organizácie zaoberajúce sa automobilovou alebo leteckou 
bezpečnosťou alebo emisnými normami alebo podobnými záležitosťami (napr. NAA, EASA) požiadajú 
o kontrolu príslušných výrobných procesov a preskúmanie dokumentácie spoločnosti PANKL, 
DODÁVATEĽ im na žiadosť spoločnosti PANKL udelí rovnaké práva aké má spoločnosť PANKL voči 
DODÁVATEĽOVI a poskytne im primeranú súčinnosť.  

18.7 DODÁVATEĽ je povinný včas poslať spoločnosti PANKL všetky požadované colné vyhlásenia o pôvode 
výrobkov. DODÁVATEĽ je zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré vzniknú spoločnosti PANKL v dôsledku 
nesprávneho alebo oneskoreného doručenia vyhlásenia dodávateľa, ibaže by zavinenie nebolo na strane 
DODÁVATEĽA. Na základe výzvy spoločnosti PANKL je DODÁVATEĽ povinný preukázať svoje tvrdenia 
o pôvode tovaru predložením príslušného colného potvrdenia.  

 
19. Náhradné diely  
19.1. DODÁVATEĽ je povinný dodávať výrobok po dobu 15 rokov od ukončenia sériovej výroby automobilovým 

alebo leteckým výrobcom. Ak už výrobky nemôžu byť vyrobené za ekonomicky prijateľné náklady, 
DODÁVATEĽ je povinný dodať náhradu.  

19.2. Náhradné diely sa oceňujú použitím poslednej ceny platnej pre dodávku sériovej výroby po dobu jedného 
roka od ukončenia sériovej výroby a následne sa opätovne posudzujú na základe analýzy nákladov pre 
predĺžené obdobie dodávky podľa bodu 19.1. 

 
20. Prevod a používanie realizačných nástrojov  
20.1. Vzorky, modely, výkresy alebo iné dokumenty vyhotovené DODÁVATEĽOM na základe pokynov od 

spoločnosti PANKL (realizačné nástroje súvisiace s objednávkou) sa po ich zaplatení spoločnosťou 
PANKL stávajú majetkom spoločnosti PANKL. S účinnosťou od zaplatenia si DODÁVATEĽ tieto 
dokumenty požičiava od spoločnosti PANKL. 

20.2. Vzorky, modely, výkresy alebo iné dokumenty poskytnuté DODÁVATEĽOVI spoločnosťou PANKL 
(dodané realizačné nástroje) ostávajú majetkom spoločnosti PANKL. 

20.3. DODÁVATEĽ bude používať realizačné nástroje súvisiace s objednávkou ako aj dodané realizačné 
nástroje iba na spracovanie objednávok spoločnosti PANKL alebo realizáciu dodávok pre spoločnosť 
PANKL. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PANKL je prístup tretích osôb k takýmto 
realizačným nástrojom zakázaný a DODÁVATEĽ ich nesmie používať na dodávky alebo služby pre tretie 
strany. DODÁVATEĽ náležite označí takéto realizačné nástroje, bude ich starostlivo, bezplatne a na svoje 
riziko uchovávať a na požiadanie ich kedykoľvek vráti spoločnosti PANKL. DODÁVATEĽ sa nebude 
odvolávať na žiadne zádržné práva pokiaľ sa strany zmluvne nedohodnú na takýchto právach.  

 
21. Zmeny výrobku a iné zmeny  

DODÁVATEĽ nie je oprávnený zmeniť výrobok vrátane akýchkoľvek zmien v jeho špecifikáciách, jeho 
konštrukcii a / alebo materiáloch, výrobných procesoch a / alebo miestach výroby bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti PANKL. 

 
22. Ukončenie zmluvy 
22.1. Na základe vážneho dôvodu môžu byť zmluvy medzi stranami ukončené s okamžitou účinnosťou bez 

oznámenia. Spoločnosť PANKL má predovšetkým právo na ukončenie bez oznámenia s okamžitou 
účinnosťou v nasledujúcich prípadoch: 

− Konkurent spoločnosti PANKL získa DODÁVATEĽA alebo bude investovať do 
DODÁVATEĽA alebo jeho majetku. 

− DODÁVATEĽ opakovane nedodržiava dodacie lehoty a lehoty plnenia. 

− Zákazníci alebo koneční zákazníci spoločnosti PANKL opakovane podávajú reklamácie. 

− Návrh DODÁVATEĽA na vyhlásenie konkurzu alebo podobné konanie je zamietnutý pre 
nedostatok majetku, DODÁVATEĽ spĺňa kritériá na začatie alebo zamietnutie takéhoto 
konania. 

− DODÁVATEĽ závažným spôsobom porušuje tieto Nákupné podmienky, Kódex správania 
spoločnosti PANKL alebo samostatné písomné dohody medzi stranami (napr. NDA, QAA). 

− DODÁVATEĽ spôsobí narušenie riadne naplánovaných alebo existujúcich výrobných 
procesov spoločnosti PANKL alebo ich prípravy. 

22.2. DODÁVATEĽ nemá žiadne nároky v prípade ukončenia zmluvy z dôvodov uvedených v bode 22.1. 
22.3. DODÁVATEĽ nemá žiadne bežné práva na ukončenie.  
 
 
23. Dôvernosť informácií  
23.1 DODÁVATEĽ je povinný zachovávať striktnú mlčanlivosť o všetkých informáciách poskytnutých 

spoločnosťou PANKL alebo spoločnosťami pridruženými k spoločnosti PANKL v zmysle § 15 Zákona 
o akciových spoločnostiach a zaobchádzať s nimi ako s obchodným tajomstvom a zabezpečiť, aby tretie 
strany k takýmto informáciám nemali prístup. Uvedené sa nevzťahuje na informácie, u ktorých vie 
DODÁVATEĽ preukázať že   
(a) sú verejne dostupné, 
(b) mu ich poskytla tretia strana, ktorá bola oprávnená poskytnúť takéto informácie a ktorá nebola 

viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, 
(c) boli DODÁVATEĽOVI známe už pred ich prijatím.  

23.2 DODÁVATEĽ je povinný informovať PANKL ihneď ako sa dozvie, že tretie strany získali prístup k 
dôverným informáciám alebo v prípade zničenia alebo straty takýchto dôverných informácií.  

23.3 DODÁVATEĽ sa zaväzuje, že nepoužije dôverné informácie mimo svojho vzťahu s PANKL bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu PANKL s výnimkou prípadov, kedy existuje odlišná úprava 
v samostatnej dohode.  

23.4 Táto povinnosť zachovania mlčanlivosti sa vzťahuje na všetky osoby najaté DODÁVATEĽOM nezávisle 
od ich zmluvného vzťahu s DODÁVATEĽOM. DODÁVATEĽ sa zaväzuje informovať všetky takéto osoby 
a náležite ich zaviazať k mlčanlivosti. V záujme ochrany dôverných informácií bude DODÁVATEĽ 
udržiavať počet takýchto osôb čo najnižší. 

23.5 Táto povinnosť zachovania mlčanlivosti a obmedzenia používania platí počas trvania obchodného vzťahu 
a následne po dobu 5 rokov.  

23.6. V prípade, že DODÁVATEĽ a spoločnosť PANKL uzavrú samostatnú dohodu o zachovaní mlčanlivosti, 
podmienky takejto dohody budú mať prednosť pred týmto bodom 23. 

 
24. Ochrana údajov a informačná bezpečnosť 
24.1 DODÁVATEĽ sa zaväzuje oboznámiť sa a dodržiavať aktuálne znenie akýchkoľvek predpisov o ochrane 

údajov, predovšetkým ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) za predpokladu, 
že sa vzťahujú na DODÁVATEĽA. 

24.2 DODÁVATEĽ sa zaväzuje vzdelávať a školiť všetkých zamestnancov a subdodávateľov v oblasti 
relevantných predpisov o ochrane údajov a primerane ich zaviazať k zachovaniu mlčanlivosti o údajoch. 
DODÁVATEĽ sa najmä zaväzuje prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov prostredníctvom 
nastavení špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany údajov. 

24.3. DODÁVATEĽ sa zaväzuje podporiť spoločnosť PANKL pri akýchkoľvek činnostiach relevantných pre 
ochranu údajov v súvislosti s dodávkami a / alebo službami pri uplatňovaní týchto Nákupných podmienok. 
V prípade, že DODÁVATEĽ zaobchádza s osobnými údajmi spoločnosti PANKL ako sprostredkovateľ, 
musí tak robiť výlučne na základe pokynov spoločnosti PANKL a uzatvoriť samostatnú dohodu 
o spracúvaní údajov v súlade s článkom 28 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). 

24.4. DODÁVATEĽ sa výslovne zaväzuje zaviesť a udržiavať vhodné technické, organizačné a iné ochranné 
opatrenia na zabezpečenie náležitej ochrany všetkých informácií a údajov spoločnosti PANKL. To zahŕňa 
okrem iného to, že DODÁVATEĽ neprenesie žiadne dôverné informácie, ktoré prijme od spoločnosti 
PANKL do žiadneho prenosného počítača alebo na akékoľvek prenosné pamäťové médiá, ktoré môžu 
byť vynesené z priestorov DODÁVATEĽA, s výnimkou prípadu, kedy sú takéto údaje zašifrované 
a uložené na prenosnom pamäťovom médiu výučne kvôli ochrane takýchto údajov mimo priestorov 
DODÁVATEĽA. 

24.5. DODÁVATEĽ vynaloží primerané úsilie, aby predišiel strate alebo krádeži hesiel ako aj neoprávnenému 
prístupu alebo používaniu údajov alebo informácií spoločnosti PANKL. DODÁVATEĽ  je povinný okamžite 
informovať spoločnosť PANKL o každej strate alebo krádeži hesla alebo neoprávnenom prístupe alebo 
použití údajov alebo informácií spoločnosti PANKL. DODÁVATEĽ použije ochranné opatrenia a postupy 
fyzickej bezpečnosti pokiaľ ide o prístup a ochranu dôverných informácií a údajov spoločnosti PANKL, 
ktoré prinajmenšom predstavujú štandard v danom odvetví pre takéto priestory a ktoré zabezpečujú 
primeranú technickú a organizačnú ochranu pred neúmyselnou alebo nezákonnou stratou alebo úpravou, 
neoprávneným poskytnutím alebo prístupom k dôverným informáciám alebo údajom spoločnosti PANKL. 
DODÁVATEĽ používa procesy a bezpečnostné postupy na ochranu svojho informačného systému  pred 
vírusmi a podobnými zlyhaniami. 

24.6. DODÁVATEĽ sa zaväzuje okamžite informovať spoločnosť PANKL, avšak v každom prípade do 24 hodín 
od zistenia akéhokoľvek incidentu v rámci kybernetickej bezpečnosti týkajúceho sa informácií alebo 
údajov spoločnosti PANKL. DODÁVATEĽ poskytne spoločnosti PANKL v tomto ohľade všetky relevantné 
informácie a vynaloží všetko primerané úsilie na to, aby obmedzil akékoľvek nepriaznivé dopady a v čo 
najvyššej miere minimalizoval riziko výskytu budúcich incidentov v rámci kybernetickej bezpečnosti.  

24.7. DODÁVATEĽ odškodní a zbaví spoločnosť PANKL zodpovednosti za akýkoľvek záväzok, predovšetkým 
za straty a škody vzniknuté v dôsledku incidentov v rámci informačnej a kybernetickej bezpečnosti 
informačných systémov DODÁVATEĽA. Omeškané platby za dodávky a / alebo služby DODÁVATEĽA 
spôsobené incidentom v rámci kybernetickej bezpečnosti v systémoch DODÁVATEĽA nepredstavujú 
nesplnenie povinnosti platby. 

24.8. Spoločnosť PANKL je oprávnená požadovať dôkaz o prevádzke systému informačnej bezpečnosti, ktorý 
poskytuje úroveň bezpečnosti primeranú pre daný druh údajov alebo potrebu ich ochrany. V prípade 
potreby má spoločnosť PANKL právo skontrolovať dodržiavanie požadovanej úrovne bezpečnosti na 
mieste na základe primeraného oznámenia vopred.  

 
25. Označenie tovaru a reklama  
25.1 DODÁVATEĽ označí tovar dodávky na základe pokynov spoločnosti PANKL. Spoločnosť PANKL a 

DODÁVATEĽ upravia používanie a konkrétnu formu značky alebo loga DODÁVATEĽA v samostatnej 
dohode. DODÁVATEĽ nesmie dodať tovar s označením PANKL neopraveným tretím stranám. To isté sa 
vzťahuje aj na akýkoľvek druh balenia. 

25.2. Pokiaľ nie je v samostatnej dohode definované inak, DODÁVATEĽ nebude používať obchodný vzťah so 
spoločnosťou PANKL alebo akýmikoľvek zákazníkmi spoločnosti PANKL na propagačné účely a nebude 
používať názvy, logá, značky, vlastnosti, opisy výrobkov alebo logotypy spoločnosti PANKL.  

 
26. Všeobecné ustanovenia  
26.1 V prípade, že DODÁVATEĽ prestane uhrádzať platby alebo podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo 

mimosúdne urovnanie alebo iné súdne konanie, spoločnosť PANKL je oprávnená odstúpiť od príslušnej 
zmluvy v dovtedy nesplnenej časti.  

26.2 Ak jednotlivé alebo viaceré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo 
nevymožiteľnými, nebude to mať vplyv na zvyšné ustanovenia tejto Zmluvy. Neplatné, neúčinné alebo 
nevymožiteľné ustanovenia sa budú považovať za nahradené takými platnými, účinnými a vymožiteľnými 
ustanoveniami tak, aby sa nové ustanovenia čo najviac približovali hospodárskemu úmyslu neplatných, 
neúčinných alebo nevymožiteľných ustanovení.  

26.3 Miestom plnenia DODÁVATEĽA je miesto, na ktoré bude výrobok dodaný podľa objednávky. 
26.4 Príslušný súd spoločnosti PANKL bude mať výlučnú súdnu právomoc pre všetky spory vyplývajúce alebo 

súvisiace s týmto obchodným vzťahom. Spoločnosť PANKL má právo, ale nie povinnosť, zvoliť si inú  
jurisdikciu, ktorá by inak bola príslušným súdom podľa platného práva. Pre všetky spoločnosti Skupiny 
PANKL so sídlom mimo Rakúska sa dohodlo, že pre všetky právne spory bude príslušným súdom súd 
príslušný pre dané sídlo spoločnosti. 

26.5 Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, uplatňujú sa výlučne zákony Rakúskej republiky, s výnimkou 
kolíznych noriem. Uplatňovanie právnych predpisov o medzinárodnom predaji tovaru, najmä Dohovor 
OSN z 11.04.1980 o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG), je týmto vylúčené. Spoločnosti 
Skupiny PANKL so sídlom mimo Rakúska majú právo zvoliť si namiesto rakúskeho práva výlučné  
uplatňovanie práva v mieste ich sídla.  

26.6 Tieto Nákupné podmienky sú vyhotovené v nemeckom jazyku a boli preložené do anglického a 
slovenského jazyka. Anglická a slovenská verzia slúžia iba na lepšie porozumenie. Na účely interpretácie 
podmienok a fráz je relevantná nemecká verzia. Uplatňujú sa pravidlá interpretácie Rakúskeho 
všeobecného občianskeho zákonníka (ABGB). V prípade rozporu medzi týmito troma verziami má 
prednosť nemecká verzia.  

 
 


