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Bosch Electrical Drives SK s.r.o. 
so sídlom Amburšova 4, 821 04 Bratislava,   
IČO: 55 005 268 
zapísanej v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, 
v oddiele Sro, vložke č. 165091/B 
 
Robert Bosch, spol. s.r.o. 
so sídlom Amburšova 4, 821 04 Bratislava,   
IČO: 31 355 579  
zapísanej v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, 
v oddiele Sro, vložke č. 5514/B 
 
Robert Bosch Production Slovakia, s.r.o. 
so sídlom Gaštanová Alej 7, 900 27 Bernolákovo,   
IČO: 35 779 594  
zapísanej v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, 
v oddiele Sro, vložke č. 20900/B  
 
Tieto nákupné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na 
obchodnú transakciu medzi ktoroukoľvek z vyššie uvedených 
spoločností (ďalej len „Spoločnosť“) s podnikmi, právnickými osobami 
verejného práva a zvláštnymi fondami verejného práva a riadi sa nimi 
naša nákupná transakcia po celom svete. 
 
1. Všeobecné 

Tieto Podmienky platia s vylúčením akýchkoľvek podmienok 
dodávateľa, ktoré sú v rozpore s našimi Podmienkami alebo sa od 
nich odchyľujú, ak sme s nimi výslovne písomne nesúhlasili. 
Prevzatie tovaru alebo platba za tovar a služby dodávateľa (ďalej 
len „Tovar“) nepredstavujú dohodu o takých podmienkach, aj keď 
je prevzatie alebo platba uskutočnená so znalosťou protichodných 
alebo doplňujúcich podmienok dodávateľa. Akékoľvek predtým 
dohodnuté podmienky dodávateľa, ktoré sú v rozpore s týmito 
Podmienkami alebo sa dopĺňajú, sa už nepovažujú za dohodnuté. 

 
2. Uzatvorenie zmluvy a úpravy zmluvy 
2.1 Objednávky, zmluvy a odvolanie dodávok, ako aj ich zmeny a 

dodatky vyžadujú písomnú formu. 
2.2 Akékoľvek ústne dohody, vrátane dodatočných zmien a dodatkov 

našich Podmienok, vyžadujú pre svoju účinnosť naše písomné 
potvrdenie.  

2.3 Všetky oznámenia, pri ktorých si vyžadujú tieto Podmienky 
písomnú formu, môžu byť odoslané faxom, diaľkovým prenosom 
dát alebo e-mailom.  

2.4 Odhady nákladov sú záväzné a nie sú kompenzované, ak nie je 
výslovne dohodnuté inak. 

2.5 Sme oprávnení zrušiť akúkoľvek objednávku, ktorá nie je 
dodávateľom prijatá do dvoch týždňov od dátumu doručenia. 

2.6 V rámci dohodnutého systému plánovania nákupných objednávok 
a odvolania dodávok sa odvolania stávajú záväznými, ak ich 
dodávateľ neodmietne do dvoch pracovných dní od ich obdržania.  

2.7 Platí špecifikácia balenia a príručka logistiky spoločnosti Robert 
Bosch GmbH (časť bod https://www.bosch.com/company/supply-
chain/information-for-business-partners/#logistics-regulations-and-
standards „Príručka logistiky pre dodávateľa“).  

2.8 Pre diela a služby platia ďalšie nákupné podmienky pre diela a 
služby spoločnosti Robert Bosch GmbH (časť bod 
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-
business-partners/#purchasing-terms-and-conditions „Globálne 
doplnkové obchodné podmienky“)  

 
3. Doručenie 
3.1 Dohodnuté dodacie lehoty a termíny dodania sú záväzné. 

Rozhodujúce pre dodržanie dohodnutých dodacích lehôt alebo 
termínov dodania je prevzatie Tovaru Spoločnosťou. Ak nie je 
dohodnuté dodanie „zadarmo na bránu závodu“ (DAP® alebo 
DDP® podľa Incoterms 2020), tak dodávateľ musí poskytnúť 
Tovar k dispozícii včas a musí počítať s dobou potrebnou k 
naloženiu a preprave podľa dohody s dopravcom.  

3.2 Ak sa dodávateľ zaviazal vykonať inštaláciu alebo montáž, tak 
znáša  všetky potrebné s tým spojené náklady ako napríklad 
cestovné náklady, náklady na poskytovanie nástrojov a cestovné 
náhrady. 

3.3 Ak dodávateľ nedodrží dohodnuté dodacie lehoty, tak sa použijú 
zákonné ustanovenia. Dodávateľ je povinný okamžite informovať 

naše objednávkové oddelenie, ak očakáva problémy s výrobou, 
dodávkami východiskových materiálov, dodržovaním 
dohodnutého časového harmonogramu či  lehôt, alebo podobné 
okolnosti, ktoré by mohli narušiť schopnosť dodávateľa dodať 
Tovar včas alebo v dohodnutej kvalite.  

3.4 Bezpodmienečné prijatie oneskorenej dodávky alebo služby 
neznamená zrieknutie sa akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z 
oneskorenej dodávky alebo služby; to platí až do úplného 
zaplatenia všetkých dlžných čiastok za predmetnú dodávku alebo 
službu. 

3.5 Dodávateľ nebude dodávať objednaný Tovar po častiach, ak to 
nie je výslovne dohodnuté alebo ak sa dá rozumne očakávať, že 
ho prijmeme.  

3.6 Množstvo, hmotnosť a rozmery Tovaru, ktoré sme zistili pri 
vstupnej kontrole Tovaru, určujú súlad dodávateľa so zmluvne 
dohodnutými hodnotami, ledaže  dodávateľ preukáže iné 
množstvá, hmotnosti alebo rozmery.  

3.7 Ak nie je v doplnkových podmienkach nákupu softwaru stanovené 
inak, tak nám dodávateľ postúpi neobmedzenú a celosvetovú 
licenciu k užívaniu akéhokoľvek softwaru, ktorý je súčasťou 
dodávky. Táto licencia zahrňuje najmä duplikáciu, načítanie a 
prevádzku softwaru. 

3.8 Sme oprávnení poskytnúť pod-licenciu, prenajať, dať do prenájmu 
alebo previesť právo na užívanie softwaru v akejkoľvek inej forme 
na naše pridružené spoločnosti v zmysle § 15 AktG (nemecký 
zákon o obchodných korporáciách), ako aj na našich 
subdodávateľov, ktorí sú poverení výrobou našich produktov, a 
preto vyžadujú právo na užívanie softwaru. Ďalej sme oprávnení 
distribuovať software zákazníkom ako súčasť hardwarového 
produktu vrátane príslušnej pod-licencie k užívaniu, ak je to 
potrebné pre používanie hardwaru.  

3.9 Máme taktiež právo používať poskytnutý software vrátane 
prípadnej dokumentácie s dohodnutými výkonnostnými 
charakteristikami a v rozsahu potrebnom pre používanie produktu 
v súlade so zmluvou. Máme tiež právo robiť kópie podľa potreby 
pre účely zálohovania a archivácie.  

3.10 Okrem týchto Podmienok sa na software vzťahujú doplnkové 
nákupné podmienky pro software spoločnosti Robert Bosch 
GmbH, ako aj doplnkové podmienky pre produkty týkajúce sa 
softwaru s otvoreným zdrojovým kódom (časť bod 
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-
business-partners/#purchasing-terms-and-conditions „Globálne 
doplnkové obchodné podmienky“) 

 
4. Vyššia moc 
4.1 V prípade zásahu vyššej moci, prevádzkových porúch bez 

zavinenia, výtržností, akýchkoľvek opatrení vlády alebo iných 
orgánov verejnej moci alebo iných okolností, ktoré nemôžeme 
ovplyvniť, ako sú pandémie, nebudeme počas trvania takejto 
udalosti niesť zodpovednosť za meškanie alebo neprevzatie 
dodávky Tovaru alebo poskytovania služieb. Každá zo strán je 
povinná neodkladne poskytnúť druhej strane všetky adekvátne 
informácie a v dobrej viere dočasne prispôsobiť svoje záväzky 
zmeneným okolnostiam, najmä možným zmenám trhových 
podmienok. Počas takýchto udalostí a po dobu dvoch týždňov po 
nich, sme oprávnení, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie 
práva, od zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť, pokiaľ nie je 
možná úprava zmluvy a pokiaľ tieto udalosti nemajú zanedbateľné 
trvanie. 

4.2 Ustanovenie bodu 4.1 vyššie platí i v prípade pracovných sporov. 
 

5. Dodací list a faktúra 
5.1 Platia pokyny uvedené v našich objednávkach a odvolávkach 

dodávok. Faktúry budú poslané na fakturačnú adresu uvedenú v 
objednávke alebo v odvolávke dodávky a posielajú sa v jednom 
vyhotovení s uvedením čísla faktúry a ostatných náležitostí pre 
identifikáciu odvolávky; faktúra nesmie byť priložená k zásielkam. 
 

6. Stanovenie ceny a prenos rizika 
6.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ceny „Vyplatené dopravcovi 

(dohodnuté miesto dodania)“ (FCA® Incoterms 2020) vrátane 
obalov. Daň z pridanej hodnoty (DPH) nie je zahrnutá. Dodávateľ 
nesie všetky rizika straty alebo poškodenia Tovaru až do jeho 
naloženia na dopravný prostriedok, ktorý sme poskytli my alebo 
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náš zástupca, alebo, ak je to dohodnuté, až do prevzatia Tovaru 
na dohodnutom mieste dodania.  

 
7. Platobné podmienky  
7.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, faktúry budú uhradené do 60 dní od 

prevzatia Tovaru, resp. poskytnutia služieb, a po doručení 
správnej a overiteľnej faktúry na nami uvedenú fakturačnú adresu. 
Platba podlieha overeniu faktúry.  
 

8. Reklamácia vád 
8.1 Naša vstupná kontrola Tovaru je obmedzená na zrejmé 

poškodenia, najmä poškodenia pri preprave, a na nezrovnalosti v 
totožnosti alebo množstve Tovaru, pokiaľ nie je v Dohode 
o zabezpečení kvality dohodnuté inak.  

8.2 Zistené vady oznámime dodávateľovi bezodkladne po ich zistení.  
8.3 V tejto súvislosti sa dodávateľ vzdáva práva namietať, že mu vada 

nebola oznámená včas.  
 
9. Nároky z vád  
9.1 Ak nie je nižšie uvedené inak, tak platia zákonné ustanovenia o 

vadách týkajúcich sa vád plnenia, kvality a vadách vlastníctva.  
9.2 Právo zvoliť si druh nárokov z vád dodávky náleží nám. Miestom 

plnenia takejto nápravy je určené umiestnenie Tovaru. Jedná sa o 
miesto, kde sa Tovar nachádza v dobe uplatnenia reklamácie. Iba 
v prípade neprimeraných nákladov môže dodávateľ odmietnuť 
zvolený typ následného plnenia.  

9.3 V prípade, že dodávateľ nezačal s odstraňovaním vady po našej 
výzve a po uplynutí dodatočne poskytnutej primeranej krátkej 
lehoty, sme oprávnení v naliehavých prípadoch (najmä aby sme 
zabránili bezprostrednému ohrozeniu alebo väčšiemu poškodeniu 
Tovaru) odstrániť vadu sami alebo ju nechať odstrániť treťou 
osobou na náklady dodávateľa. 

9.4 Dodávateľ nás odškodní a zbaví nás akýchkoľvek nárokov za 
porušenie práv tretích strán Tovarom, pokiaľ dodávateľ 
nepreukáže, že za porušenie nezodpovedá. Bezprostredne na 
požiadanie nám dodávateľ poskytne všetky informácie a 
dokumenty o svojom Tovare a službách, ktoré sú potrebné na 
ochranu pred takýmito nárokmi tretích strán. Dodávateľ ďalej 
poskytne primeranú podporu pri dokazovaní, že Tovar 
neobsahuje práva tretích strán, ako napr. prieskum práv 
duševného vlastníctva tretích strán a na požiadanie sprístupní 
príslušné dokumenty a analýzy.  

9.5 Premlčacia doba na nárok na náhradu škody sú tri roky. Dlhšie 
zákonné premlčacie doby majú prednosť. To platí aj pre vyššie 
uvedené právo na prístup k informáciám a dokumentom.  

9.6 S výnimkou prípadu podvodného uvedenia nepravdivých údajov 
je premlčacia doba pre nároky z vád tri roky, pokiaľ ale bol Tovar 
použitý v súlade s jeho obvyklým účelom pre stavbu a nespôsobil 
jeho vadu. Premlčacia doba začína plynúť po dokončení dodávky 
Tovaru (prenos rizika). Ďalšie zákonné premlčacie doby majú 
prednosť. 

9.7 Na reklamácie založené na vadách vlastníckeho práva sa 
primerane použije článok 9.5 (premlčacia doba nárokov na 
náhradu škody). Dlhšie zákonné premlčacie doby majú prednosť.  

9.8 Ak dodávateľ splní svoj záväzok následného plnenia dodaním 
náhradného tovaru, premlčacia doba takéhoto náhradného tovaru 
začne plynúť znova od jeho dodania, pokiaľ dodávateľ pri 
vykonávaní následného plnenia výslovne a správne neurobil 
výhradu, že tovar bol dodaný len z dobrej vôle a s cieľom vyhnúť 
sa sporom alebo pokračovať v obchodnom vzťahu. 

9.9 Dodávateľ znáša všetky náklady na dopravu, cestovné, prácu, 
montáž, demontáž a materiál, ktoré vzniknú v súvislosti s 
následným plnením. Ak nám v dôsledku chybného Tovaru vzniknú 
náklady a výdavky súvisiace s opravou alebo výmenou chybného 
Tovaru a boli sme oprávnení ich vynaložiť, najmä náklady a 
výdavky na triedenie, prevedenie vstupnej kontroly Tovaru 
presahujúcej bežný rozsah, na vyšetrenie a analýzu vady, ako aj 
náklady na zapojenie externých alebo interných pracovníkov, 
dodávateľ znáša tieto náklady, pokiaľ nezodpovedá za vadu. 
Spoluvina z našej strany sa pri stanovení náhrady škody 
posudzuje podľa § 441 Občianskeho zákonníka. 

9.10 Pokiaľ sú naši zákazníci výrobcami automobilov a používajú 
referenčný trhový postup alebo podobný, v automobilovom 
priemysle bežný postup určovania a vybavovania záručných 
nárokov na chybné výrobky Bosch, tento postup platí aj pre vzťah 
medzi dodávateľom a nami, ak vadu možno pripísať výrobkom 
dodávateľa. 

9.11 Dodávateľ zodpovedá za chyby svojich subdodávateľov, ako keby 
ich sám zavinil. 

 
10. Zodpovednosť za produkt a odvolávanie 
10.1 V prípade reklamácie zo zodpovednosti za výrobok je dodávateľ 

povinný nás odškodniť a chrániť nás pred takýmito nárokmi, 
pokiaľ bola škoda spôsobená vadou Tovaru dodaného 
dodávateľom. V prípade zodpovednosti založenej na zavinení 
platí vyššie uvedené iba vtedy, pokiaľ je zavinenie na strane 
dodávateľa. Pokiaľ príčina škody spadá do oblasti zodpovednosti 
dodávateľa, dodávateľ znáša dôkazné bremeno, že škodu 
nezavinil. 

10.2 V prípadoch uvedených v bode 10.1 dodávateľ znáša všetky 
náklady a výdavky, vrátane prípadných právnych poplatkov okrem 
prípadov, keď  tieto náklady nie sú v súhrne nevyhnutné a 
primerané. 

10.3 Vo všetkých ostatných ohľadoch sa použijú zákonné ustanovenia.  
10.4 Pred akoukoľvek zvolávacou akciou, ktorá je čiastočne alebo 

úplne spôsobená vadou Tovaru dodávateľa, oznámime 
dodávateľovi túto skutočnosť, poskytneme mu možnosť 
spolupracovať a prediskutujeme s ním účinné začatie akcie 
stiahnutia výrobku z obehu, pokiaľ nie je uvedené inak. Náklady 
na sťahovanie z obehu nesie dodávateľ v rozsahu, v akom je 
odvolanie spôsobené chybou Tovaru dodaného dodávateľom, 
okrem prípadov, keď dodávateľ za vadu nezodpovedá. Pri 
určovaní nákladov, ktoré má znášať dodávateľ, sa naša spoluvina 
posudzuje v súlade s § 441 Občianskeho zákonníka. 
 

11. Odstúpenie a ukončenie zmluvy 
11.1 Nad rámec zákonných dôvodov na odstúpenie od zmluvy sme 

oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa podstatným 
spôsobom zhoršia majetkové pomery dodávateľa alebo takéto 
zhoršenie bude hroziť a v dôsledku toho bude ohrozené plnenie 
zmluvných povinností dodávateľa voči nám. 

11.2 Sme ďalej oprávnení odstúpiť od zmluvy, pokiaľ:  
  • dodávateľ splňuje kritéria pre platobnú neschopnosť; 
  • dodávateľ pozastaví platbu svojich dlhov;  
  • dodávateľ je platobne neschopný alebo predlžený v zmysle 

ustanovenia § 3 zák. č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
• dodávateľ podal návrh na začatie insolvenčného konania alebo 
porovnateľného konania o vyrovnaní dlhu (napr. konkurzné, 
reštrukturalizačné alebo oddlžovacie konanie) ohľadom svojho 
majetku alebo obchodnej činnosti; alebo 

  • návrh na začatie insolvenčného konania na majetok dodávateľa 
je zamietnutý pre nedostatok majetku. 

11.3 V prípade existencie záväzku na dobu neurčitú zaväzujúceho 
k nepretržitej alebo opakovanej činnosti máme právo v prípadoch 
uvedených v  článku 11.1 a 11.2 zmluvu s dodávateľom 
vypovedať s okamžitou účinnosťou. 

11.4 Pokiaľ dodávateľ čiastočne plnil, sme oprávnení odstúpiť od celej 
zmluvy iba v prípade, že na čiastočnom plnení nemáme záujem.  

11.5 Pokiaľ odstúpime od zmluvy alebo ju vypovieme na základe 
vyššie uvedených zmluvných práv na odstúpenie od zmluvy alebo 
výpoveď zmluvy, dodávateľ nám nahradí škodu, ktorá nám vznikla 
v dôsledku toho, ledaže dodávateľ nezapríčinil vznik práv na 
odstúpenie od zmluvy alebo výpoveď zmluvy. 

11.6 Tento článok 11 nám neovplyvňuje žiadne zákonné práva ani 
nároky, ktoré sú nám k dispozícii. 

 
12. Vykonávanie prác 
12.1 Dodávatelia, ktorí vykonávajú práce v našich závodoch v  rámci 

plnenia zmluvy, musia dodržiavať zákonné predpisy a nariadenia, 
ako aj naše závodné predpisy. Dodávateľ určí kontaktnú osobu 
zodpovednú za objednávku, ktorá zaistí dodržovanie povinností 
dohľadu a kontroly. Kontaktná osoba sa pred vykonaním 
akejkoľvek práce zosúladí s naším koordinátorom, zavedie 
vhodné bezpečnostné opatrenia a bude informovať nás a 
dotknuté tretie strany o rizikách, ktoré jeden od druhého vyplývajú. 
Dodávateľ je zodpovedný za školenie a bezpečnosť svojich 
pracovníkov a poverených subdodávateľských firiem a za 
elimináciu rizík pre tretie strany. Dodávateľ je oprávnený v našich 
priestoroch používať iba vhodných a dostatočne kvalifikovaných 
zamestnancov a bezpečné pracovné prostriedky. Akékoľvek 
nehody, ku ktorým dôjde v našich priestoroch, nám musia byť 
okamžite nahlásené.  
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13. Poskytovanie materiálu 
13.1 Materiály, diely, kontejnery a špeciálne obaly, ktoré sme poskytli 

za úhradu alebo bezplatne („Poskytnuté materiály“), zostávajú 
naším majetkom; v prípade dlhu na úhrade to platí až do jeho 
úplného zaplatenia. Poskytnuté materiály sa použijú iba v súlade 
so zmluvne stanoveným účelom. Spracovanie a montáž 
Poskytnutých materiálov sa uskutoční pre nás. Zmluvné strany 
berú na vedomie, že budeme spoluvlastníkom výrobkov 
vyrábaných s Poskytnutými materiálmi a dielmi v pomere k 
hodnote Poskytnutých materiálov vo vzťahu k hodnote celého 
výrobku; tieto spoluvlastnícke výrobky pre nás bude dodávateľ 
udržiavať v bezpečí. Spoluvlastníctvo k výrobkom vyrobeným za 
použitia našich Poskytnutých materiálov si ponechávame až do 
úplného uspokojenia všetkých našich pohľadávok vyplývajúcich z 
dodávok Poskytnutých materiálov. Dodávateľ je oprávnený 
predávať výrobky vyrobené za použitia našich Poskytnutých 
materiálov v bežnom obchodnom styku s výhradou vlastníckeho 
práva. Dodávateľ nám týmto postupuje všetky pohľadávky, 
vrátane vedľajších práv, ktoré z takého ďalšieho predaja vznikli 
alebo vzniknú, a to v plnom rozsahu. Postúpene pohľadávky 
zaisťujú pohľadávky, ktoré nám vznikli dodaním Poskytnutých 
materiálov. Dodávateľ je oprávnený vymáhať postúpené 
pohľadávky. Práva dodávateľa podľa tohoto bodu 13 môžeme 
zrušiť, pokiaľ dodávateľ riadne neplní svoje zmluvné povinnosti, je 
v omeškaní s platbou, pozastaví svoje platby alebo pokiaľ 
dodávateľ podá návrh na začatie insolvenčného konania alebo 
obdobného konania o vyrovnaní dlhu voči svojmu majetku (t. j. 
napr. konkurzné, reštrukturalizačné konanie alebo konanie 
oddlženia). Ďalej môžeme zrušiť práva dodávateľa podľa tohoto 
článku 13, pokiaľ sa jeho finančná situácia zásadne zhorší alebo 
hrozí, že sa zhorší, alebo pokiaľ dodávateľ splňuje kritéria 
platobnej neschopnosti alebo predlženia. Pokiaľ hodnota 
vydaných pohľadávok prevyšuje hodnotu našich pohľadávok v 
úhrnu o viac než 10 %, uvoľníme na žiadosť dodávateľa 
pohľadávky podľa nášho výberu v tomto rozsahu.   

 
 
14. Podklady a zachovanie mlčanlivosti 
14.1 Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

obchodných a technických informáciách poskytnutých nami 
(vrátane vlastností, ktoré ide odvodiť z poskytnutých predmetov, 
dokumentov alebo softwaru, a akýchkoľvek iných poznatkov alebo 
skúseností), pokiaľ sa nestanú verejne známymi, a môže ich 
poskytnúť iba tým zamestnancom a zástupcom, ktorí ich 
nevyhnutne potrebujú poznať pre účely zmluvy a ktorí sa sami 
zaviazali k mlčanlivosti; informácie zostávajú naším výhradným 
vlastníctvom. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu 
nesmú byť tieto informácie duplikované ani komerčne využívané, 
s výnimkou dodávok pro nás. Na našu žiadosť je dodávateľ 
povinný okamžite a v plnom rozsahu vrátiť alebo zničiť všetky 
informácie pochádzajúce od nás (v prípade potreby aj vrátane 
akýchkoľvek kópií alebo vyhotovených záznamov) a nami 
poskytnuté predmety.  
Vyhradzujeme si všetky práva na tieto informácie (vrátane 
autorských práv a práva na podávanie žiadostí o právo 
duševného vlastníctva, ako sú patenty, úžitkové vzory, ochrana 
polovodičov atď.). V prípade, že nám informácie poskytli tretie 
strany, platí výhrada práv i v prospech týchto tretích strán.  

14.2 Výrobky, ktoré sú vyrobené podľa nami navrhnutých podkladov, 
ako sú výkresy, modely a podobne, alebo podľa našich dôverných 
údajov alebo s našimi nástrojmi alebo s nástrojmi vyrobenými 
podľa nášho vzoru, nesmú byť samotným dodávateľom 
používané, alebo ponúknuté ani dodávané tretím osobám. Toto 
platí rovnako aj pre naše objednávky na tlač.  

 
15. Vývozná kontrola a clá 
15.1 Dodávateľ nás bude vo svojich obchodných dokumentoch alebo 

inými nami určenými komunikačnými prostriedkami (napr. 
platformami) informovať o všetkých platných požiadavkách alebo 
obmedzeniach pre (spätný) vývoz Tovaru (Tovar, software a 
technológie) podľa platných vývozných a colných predpisov, ako 
aj podľa vývozných a colných predpisov krajiny pôvodu Tovaru.   
Dodávateľ pošle nasledujúce informácie o Tovare, na ktoré sa 
vzťahujú požiadavky na (spätné) vývozné licencie alebo 
obmedzenia, na adresu ExportControl.CTX2@bosch.com v 
dostatočnom predstihu pred prvou dodávkou:   
• Bosch číslo materiálu, 

• Popis produktu, 
• Všetky príslušné čísla vývozných zoznamov, vrátane Export 

Control Classification Number podľa U.S. Commerce Control 
List (ECCN),  

•  Krajina pôvodu Tovaru v rámci obchodnej politiky  
• HS kód produktu 
Dodávateľ nám poskytne ECCN (vrátane EAR99) pre všetky 
Tovary podliehajúce predpisom USA pre kontrolu (spätného) 
vývozu. 
Dodávateľ je povinný nás neodkladne informovať o všetkých 
zmenách čísel vývozného zoznamu (vrátane ECCN), ktoré 
vyplývajú z technických zmien alebo zmien zákonných predpisov 
alebo z akéhokoľvek oficiálneho prehlásenia regulačného orgánu.  

15.2 Dodávateľ je povinný zaviesť opatrenia primerané svojmu 
obchodnému modelu na zabezpečenie dodávateľského reťazca 
definovaného v rámci noriem WCO SAFE a najmä, aby nás 
podporil v prijímaní opatrení potrebných na dosiahnutie 
autorizácie Authorized Economic Operator (AEO). Dodávateľ je 
povinný poskytnúť dostatočné dôkazy, napríklad oprávnenia alebo 
prehlásenia, ako prehlásenie o bezpečnosti, prehlásenie v rámci 
C-TPAT alebo podobných programov. My alebo nami poverená 
tretia strana sme oprávnení skontrolovať dôkazy dodávateľa 
uvedené v tomto bode v priestoroch dodávateľa.  

15.3 Dodávateľ je povinný nás informovať o nepreferenčnom pôvode 
Tovaru a uviesť to aj na faktúre. Dodávateľ na našu žiadosť 
vystaví osvedčenie o pôvode. Dodávateľ zaisťuje poskytnutie 
podrobností o požadovanom preferenčnom pôvode a priloženie 
požadovaného dôkazu o pôvode ku všetkým dodávkam z 
akéhokoľvek členského štátu dohody o voľnom 
obchode/preferenčnej dohody. Za týmto účelom vydá dodávateľ 
dlhodobé prehlásenie dodávateľa v rámci Európskej únie (EU) na 
dodávky Tovaru v súlade s príslušným platným vykonávacím 
predpisom EU do 21 dní potom, čo o to požiadame. U prvých 
dodávok poskytne dodávateľ informácie o nepreferenčnom a 
preferenčnom pôvode písomne najneskôr pri prvej dodávke. 
Následné smeny nám neodkladne písomne oznámi.   

15.4 Pri dodávkach cez colné hranice je dodávateľ povinný priložiť k 
dodávke všetky požadované dokumenty, ako je obchodná faktúra, 
dodací list a všetky údaje dôležité pre úplné a správne dovozné 
colné prehlásenie. Pri vystavovaní faktúr je potrebné poznamenať: 
•  Náklady, ktoré nie sú zahrnuté v cene Tovaru (napr. náklady 

na výskum a vývoj, licenčné poplatky, náklady na nástroje, 
ustanovenie kupujúceho týkajúce sa dopravy), sa uvádzajú 
samostatne a naviac k cene Tovaru. 

•  V prípade bezplatných dodávok je dodávateľ povinný na 
proforma faktúre uviesť hodnotu, ktorá odráža reálnu trhovú 
cenu Tovaru, a doplniť údaj „For Customs Purpose Only“.  

15.5 Dodávateľ nám musí pomôcť všetkými dostupnými prostriedkami 
ku zníženiu alebo minimalizácií našich platobných povinností s 
ohľadom na clo alebo náklady na colné odbavenie.  

15.6 Pokiaľ nie je v dodacích alebo ponukových dokumentoch 
dohodnuté inak, akýkoľvek prenos softwaru, softwarového know-
how, technológií alebo iných dát (napr. kartografických údajov) 
cez colné hranice sa uskutočňuje iba elektronickou cestou (napr. 
e-mailom alebo sťahovaním). Toto ustanovenie sa nevzťahuje na 
„vstavaný software“ (software, ktorý je fyzicky integrovaný do 
hardwaru).  

15.7 Bez ohľadu na akékoľvek iné práva a bez akejkoľvek 
zodpovednosti voči dodávateľovi sme oprávnení odstúpiť od 
dotknutej zmluvy alebo ju vypovedať bez výpovednej lehoty v 
prípade, že dodávateľ opakovane neplní svoje povinnosti podľa 
bodov 15.1-15.5.  
 

 
16. Súlad, spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť 
16.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že vo svojich obchodných vzťahoch 

s nami, nebude ponúkať, poskytovať, vyžadovať či prijímať žiadne 
ponuky v rozpore s platnými protikorupčnými právnymi predpismi, 
a to ani vo svojich obchodných záležitostiach a ani pri jednaní s 
verejnými činiteľmi.  

16.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že v obchodnom styku s nami, nebude 
uzatvárať žiadne dohody s inými podnikmi ani sa nebude 
zúčastňovať stretnutí vo vzájomnej zhode, ktorých cieľom alebo 
výsledkom je zabránenie, obmedzenie alebo narušenie 
hospodárskej súťaže podľa platných predpisov týkajúcich sa 
hospodárskej súťaže.  

mailto:ExportControl.CTX2@bosch.com
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16.3 Dodávateľ garantuje vyplácanie spravodlivej mzdy a rovnaké 
odmeny za prácu rovnakej hodnoty bez rozdielu akéhokoľvek 
druhu a dodržiavanie platných zákonov upravujúcich všeobecnú 
minimálnu mzdu; dodávateľ k tomu zaviaže taktiež svojich 
subdodávateľov. Dodávateľ na požiadanie dokáže splnenie vyššie 
uvedenej garancie. V prípade porušenia vyššie uvedenej záruky 
za dodržanie platných zákonov upravujúcich všeobecnú 
minimálnu mzdu nás dodávateľ odškodní a zbaví nás všetkých 
nárokov tretích strán a je povinný nahradiť všetky pokuty, ktoré 
nám v tejto súvislosti vzniknú.  

16.4 Dodávateľ musí dodržiavať platné zákonné predpisy a nariadenia 
upravujúce ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, zaobchádzanie so zamestnancami a ochranu 
ľudských práv.  
Dodávateľ je ďalej povinný dodržiavať požiadavky Kódexu 
chovania pre obchodných partnerov (časť 
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-
business-partners/#responsibility-and-sustainability) a zásady 
iniciatívy Global Compact Organizácia spojených národov 
(www.unglobalcompact.org) a zaistí, aby jeho subdodávatelia 
konali v súlade s nimi. Jedná sa predovšetkým o ochranu 
všeobecných ľudských práv, odstránenie nútenej práce a zrušenie 
detskej práce, odstránenie diskriminácie v oblasti zamestnania a 
povolania a zodpovednosť za životné prostredie.  
Ku zníženiu nepriaznivých účinkov na ľudskom zdraví a životnom 
prostredí musí dodávateľ zaviesť a ďalej rozvíjať systém riadenia 
z hľadiska ochrany životného prostredia v súlade s normou ISO 
14001 alebo podobným spôsobom. Dodávateľ musí ďalej 
dodržiavať zásady spoločnosti Bosch pre konfliktné suroviny a 
zohľadniť ich vo svojom riadení dodávok (časť bod 
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-
business-partners/#responsibility-and-sustainability).   

16.5 Dodávateľ musí reagovať na otázky týkajúce sa dodržovania 
právnych predpisov, spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti v 
dodávateľskom reťazci v primeranej lehote a v súladu sa 
stanovenými formalitami. V prípade podozrenia na porušenie 
povinností podľa bodov 16.1 až 16.4 je dodávateľ povinný 
bezodkladne vyšetriť prípadné porušenia a informovať nás o 
vykonaných vyšetrovacích opatreniach a v odôvodnených 
prípadoch nás informovať o dotknutých dodávateľoch. Ak sa 
podozrenie z porušenia povinností dodávateľa ukáže ako 
oprávnené, je dodávateľ povinný informovať nás v primeranej 
lehote o opatreniach, ktoré prijal k predchádzaniu porušení týchto 
povinností. Pokiaľ dodávateľ tieto povinnosti v primeranej lehote 
nesplní, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmlúv s dodávateľom 
alebo ich s okamžitou účinností ukončiť. 

16.6 V prípade závažného porušenia zákona zo strany dodávateľa a v 
prípade porušení bodov 16.1 až 16.4 si vyhradzujeme právo 
odstúpiť od stavajúcich zmlúv alebo ich ukončiť bez výpovednej 
lehoty. 
 
 

 
17. Miesto plnenia 
17.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tak miesto plnenia je také miesto, na 

ktorom má byť Tovar podľa zmluvy dodaný, prípadne, na ktorom 
má byť poskytnutá služba. 
 

18. Ostatné 
18.1 Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok a akýchkoľvek 

dodatočných dohôd je alebo sa stane neplatným, nebude to mať 
vplyv na platnosť ostatných Podmienok. Strany sa dohodnú na 
náhradnom ustanovení, ktoré v najvyššej možnej miere dosiahne 
zamýšľaný obchodný výsledok pôvodného ustanovenia.  

18.2 Zmluvné vzťahy sa riadia výhradne slovenským právom, pričom 
sa vylučujú kolízne ustanovenia a Dohovor OSN o zmluvách o 
medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).  

18.3 Súdna príslušnosť pre všetky právne spory, ktoré priamo alebo 
nepriamo vyplývajú zo zmluvných vzťahov, ktorých základ tvoria 
tieto Podmienky, majú súdy Slovenskej republiky. 

https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/%23responsibility-and-sustainability
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/%23responsibility-and-sustainability
http://www.unglobalcompact.org/
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/%23responsibility-and-sustainability
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/%23responsibility-and-sustainability

