
           
  

Všeobecné podmienky pre nákup a objednávanie 
OSRAM, a.s., Komárňanská cesta 7 , 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00613797 
 Marec 2021,  
 
I. Všeobecné ustanovenia 
 
1. Objednávka a potvrdenie objednávky 
(1) Ak strany neuzavreli príslušnú dohodu, uplatnia sa na všetky objednávky spoločnosti OSRAM a.s., 
Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zamky, Slovenská republika (ďalej ako "OSRAM") nižšie uvedené 
podmienky pre nákup a objednávanie. Odlišné všeobecné podmienky dodávateľa budú pre spoločnosť 
OSRAM záväzné iba do tej miery, do akej budú zodpovedať podmienkam stanoveným spoločností OSRAM 
alebo príslušnej písomnej dohode, alebo ak s nimi spoločnosť OSRAM písomne vyjadrí svoj výslovný 
súhlas. 
(2) Prijatie objednávky musí byť bezodkladne potvrdené - najneskôr  do 14 dní od doručenia objednávky od 
spoločnosti OSRAM - a to vrátením riadne podpísanej kópie objednávkového formulára dodávateľom. Po 
uplynutí uvedenej lehoty nebude spoločnosť OSRAM danou objednávkou naďalej viazaná. 
(3) Ak sa bude potvrdenie objednávky líšiť od objednávky, bude pre spoločnosť OSRAM záväzné iba vtedy, 
ak spoločnosť OSRAM vydá písomný súhlas s odchýlkami. Prijatie tovaru alebo služieb alebo platba taký 
súhlas nepredstavujú. 
(4) Všetky dohody medzi spoločnosťou OSRAM a dodávateľom budú pri uzavretí zmluvy zaznamenané 
výlučne písomne. Neexistujú žiadne vedľajšie ústne dohody. Zamestnanci spoločnosti OSRAM nie sú 
oprávnení uzatvárať akékoľvek odlišné ústne dohody. 
 
2. Ceny 
(1) Ceny uvedené spoločnosťou OSRAM a potvrdené dodávateľom budú považované za pevne 
stanovené. Ak nie je v objednávke uvedené inak, sú náklady na balenie zahrnuté v cenách. 
(2) Spoločnosť OSRAM musí byť bezodkladne informovaná o akomkoľvek zvýšení alebo znížení ceny v 
dôsledku zmien ovplyvňujúcich realizáciu prác, takáto zmena podlieha vopred písomnému schválenia 
spoločnosťou OSRAM, a to ešte pred odoslaním tovaru alebo dodaním služieb. 
 
3. Platba 
(1) Ak nie je písomne dohodnuté inak, doba splatnosti je 90 dní od doručenia faktúry, na ktorej bude 
uvedené číslo objednávky. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru  po riadnom dodaní tovaru alebo 
riadnom poskytnutí služieb do 15tich dní. Dodávateľ berie na vedomie, ze OSRAM uhrádza svoje splatné 
faktúry každý 3. pracovný deň v mesiaci. OSRAM a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania platby v 
zmysle predchádzajúcej vety si nebudú účtovať žiadne úroky z omeškania.. V prípade, že má dodávateľ 
podpísanú dohodu o elektronickej komunikacii so spoločnosťou OSRAM, a.s., faktúry sú prijímané v 
elektronickej podobe, výlučne v PDF formáte, na adrese: InvoiceAP5338@osram.com. V ostatnych 
prípadoch je prijímanie faktúr písomné - poštou.  
(2) Platba zo strany spoločnosti OSRAM nepredstavuje potvrdenie, že prijatý tovar alebo dodané služby 
boli v súlade so zmluvou a bez vád. 
(3) Spoločnosť OSRAM bude povinná vykonávať úhradu iba dodávateľom. Postúpenie nároku dodávateľa 
voči spoločnosti OSRAM tretej osobe vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti OSRAM. 
(4) Spoločnosť OSRAM nebude povinná vykonať akúkoľvek úhradu alebo inak plniť záväzky vyplývajúce z 
potvrdenej objednávky, ak by tým došlo k porušeniu národných alebo medzinárodných noriem vzťahujúcich 
sa na medzinárodný obchod, embarga alebo iných sankcií. 
 
 
 
 



4. Oneskorenie dodávky a služieb 
Dodávateľ je povinný spoločnosť OSRAM neodkladne informovať o akýchkoľvek problémoch alebo 
oneskoreniach, ktoré povedú k oneskoreniu dojednania dodávky alebo poskytnutia služieb. Spoločnosť 
OSRAM je potom oprávnená uplatniť všetky zákonné nároky bez obmedzenia. 
 
5. Dôvernosť / Ochrana údajov 
(1) Objednávka a všetky súvisiace obchodné a technické informácie, ktoré spoločnosť OSRAM poskytne 
dodávateľom, sú dôverné a ich poskytnutie tretím stranám nie je možné bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu spoločnosti OSRAM, s výnimkou prípadov, keď je informácie potrebné poskytnúť na účely plnenia 
tejto zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenie o dôvernosti informácií si spoločnosť OSRAM 
vyhradzuje právo na 
odškodnenie. 
(2) Ak dodávateľ v rámci zmluvných záväzkov nakladá s osobnými údajmi, musí písomne zaviazať všetkých 
svojich zamestnancov, aby zachovávali dôvernosť týchto údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v platnom znení. 
 
6. Reklama 
Ak spoločnosť OSRAM nevydala vopred svoj písomný súhlas, nesmú byť informácie o obchodných 
vzťahoch so spoločnosťou OSRAM používané pre reklamné účely. 
 
7. Dodržiavanie zákonov a predpisov 
(1) Dodávateľ je povinný konať v súlade so všetkou platnou legislatívou a medzinárodnými štandardy 
etického správania. Jedná sa najmä o dodržiavanie zákonov na ochranu hospodárskej súťaže a 
protikorupčných zákonov. Spoločnosť OSRAM považuje ponúkanie darčekov zamestnancom spoločnosti 
za porušenie zmluvných alebo predzmluvných záväzkov. 
(2) Dodávateľ je povinný rešpektovať vo svojej organizácii základné práva svojich zamestnancov a zaistiť 
bezpečnosť na pracovisku. Dodávateľ bude dodržiavať zákaz detskej práce v súlade s dohovorom 
Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách. 
(3) Ak nebude dodávateľ plniť záväzky podľa odseku 1 tohto bodu, môže spoločnosť OSRAM odstúpiť od 
zmluvy alebo ukončiť zmluvu. Ďalšie práva na odstúpenie od zmluvy a na jej ukončenie vyplývajúce zo 
zákona alebo zo zmluvy nebudú dotknuté. 
 
8. Platné právne predpisy / Miesto plnenia / Súdna právomoc 
(1)Uplatnia  sa právne predpisy Slovenskej republiky. Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o 
medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980 sa vylučuje. 
(2) Miestom plnenia je miesto dodania alebo prebierky, ktoré určí spoločnosť OSRAM. 
 
9. Ustanovenie o oddeliteľnosti 
Ak bude jednotlivé ustanovenia týchto podmienok pre nákup a objednávaie neplatné, táto skutočnosť 
nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných podmienok. Uplatnia sa platné 
právne predpisy a neplatné ustanovenie nimi bude nahradené. 
 
II. Konkrétne podmienky vzťahujúce sa na zmluvy a dodanie tovaru a služieb 
 
1. Dodanie a odoslanie 
(1) Ak nebude dohodnuté inak, v prípade leteckej prepravy a prepravy po mori bude dodanie formou "FOB 
do prístavu / letiska nakládky určeného spoločnosťou OSRAM", a ostatné prepravy formou "FCA z 
priestorov dodávateľa" (podľa INCOTERMS 2020). 
(2) Aby sa splnila dodacia lehota, je potrebné, aby bol tovar dodaný na miesto prebierky ku dohodnutému 
dňu dodania. 
(3) Dodávky, u ktorých bude množstvo prekračovať objednané množstvo, alebo skoršie dodávky vyžadujú 
predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti OSRAM. Všetky vzniknuté dodatočné náklady hradí dodávateľ. 
(4) Ak je cena dohodnutá tzv. Ex works ( "zo závodu") alebo ex contractor 's sales depot (z predajného 
miesta dodávateľa), alebo ak bude za dodanie platiť spoločnosť OSRAM, budú dodávky dopravované s 
najnižšími možnými nákladmi. Ak spoločnosť OSRAM výslovne dodávateľa požiada o využití konkrétneho 



spôsobu prepravy, dopravcu, alebo konkrétne trasy prepravy, potom musí dodávateľ zabezpečiť takto 
dojednanú dodávku za čo najnižšie možné náklady. 
(5) Ak bude za prepravu platiť spoločnosť OSRAM, musí dodávateľ zabezpečiť, aby dopravca neuzavrel 
poistenie proti poškodeniu nákladu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti OSRAM. 
(6) Poštové balíky a poštou zasielaný tovar budú posielané vyplatené. V prípade ceny ex work, bude čiastka 
za poštovné vopred zahrnutá do ceny tovaru. 
 
2. Záruka 
(1) Ak nebude dohodnuté inak, dodávateľ poskytne na svoj tovar a služby záruku pre prípad vád v súlade 
s platnými právnami predpismy. Záručná doba na chyby materiálu alebo spracovanie bude v dĺžke 36 
mesiacov od dodania tovaru alebo poskytnutia služby. U položiek, ktoré boli štandardným spôsobom 
použité pri výstavbe a spôsobili vadu na budove, bude záručná doba 5 rokov od dodania. 
(2) Vady v dôsledku ktorých bude odmietnuté prevzatie, a tiež vady zistené po prevedení riziká alebo v 
priebehu záručnej doby, musí dodávateľ napraviť na vlastné náklady, alebo musí zabezpečiť náhradnú 
dodávku, ktorá bude bez vád, a to podľa voľby spoločnosti OSRAM. 
(3) Ak dodávateľ vady nenapraví, alebo ak v zodpovedajúcej lehote stanovenej spoločnosti OSRAM 
nezabezpečí náhradnú dodávku, bude spoločnosť OSRAM oprávnená:  
• čiastočne alebo úplne odstúpiť od zmluvy, 
• požadovať zníženie ceny, 
• napraviť vadu alebo zabezpečiť náhradnú dodávku sama, prípadne nechať vadu odstrániť treťou osobou 
na náklady doávateľa, 
a / alebo 
•požadovať náhradu škody od dodávateľa za porušenie zmluvných záväzkov. 
Rovnaký postup sa uplatní, ak dodávateľ sám vyhlási, že nie je v zodpovedajúcej lehote schopný vady 
napraviť alebo zabezpečiť náhradnú dodávku. Ak dodávateľ odmietne plnenie, dodatočné plnenie nebude 
pre spoločnosť OSRAM prijateľné, alebo ak nastanú konkrétne okolnosti odôvodňujúce po zvážení 
vzájomných záujmov oboch strán okamžité uplatnenie vyššie týchto práv, nebude nutné pred uplatnením 
uvedených práv stanoviť dobu odkladu. 
(4) Oznámenie o vadách bude považované za včasné, ak bude zaslané do dvoch týždňov po dodaní alebo 
poskytnutí plnenia a to, ak ide o vady, ktoré je možné zistiť pri riadnej prehliadke tovaru alebo služby pri 
dodaní ; ak ide o vady, ktoré sa prejavia neskôr, do dvoch týždňov po ich zistení. 
(5) Ostatné nároky podľa platných právnych predpisov zostávajú nedotknuté. 
(6) Dodávateľ bude znášať náklady a riziká súvisiace s vrátením vadného tovaru. 
(7) Dodávateľ je povinný spoločnosť OSRAM odškodniť a chrániť ju pred nárokmi na odškodnenie 
vznesenými tretími stranami v dôsledku zranenia a / alebo poškodenie majetku z dôvodu vady tovaru, 
ktorého pôvod predstavoval oblasť pod kontrolou a organizáciou dodávateľa, a za ktoré nesie dodávateľ 
voči tretím stranám zodpovednosť. V tejto súvislosti je dodávateľ tiež povinný kompenzovať všetky výdavky, 
ktoré budú spôsobené alebo vzniknú v súvislosti so stiahnutím výrobku z trhu, ku ktorému pristúpi 
spoločnosť OSRAM. Spoločnosť OSRAM bude dodávateľa v možnej a zodpovedajúcej miere informovať o 
obsahu a rozsahu opatrení na stiahnutie produktu a umožní dodávateľovi, aby v súvislosti so stiahnutím 
produktov urobil vyhlásenie. 
 
3. Exportné kontroly, clo a bezpečnosť dodávateľsko-odberateľského reťazca 
(1) Dodávateľ bude dodržiavať všetky platné predpisy týkajúce sa kontroly exportu, ciel a zahraničného 
obchodu ( "legislatíva upravujúce zahraničný obchod"). Najneskôr do dvoch týždňov po predložení 
objednávky poskytne dodávateľ spoločnosti OSRAM písomne všetky informácie a údaje, ktoré bude 
spoločnosť OSRAM požadovať, aby naplnila požiadavky legislatívy upravujúcej export, import aj 
reexport. Dodávateľ najmä poskytne nasledujúce 
informácie: 
 - všetky príslušné čísla vývozných zoznamov vrátane čísla ECCN (klasifikačného čísla exportné komodity) 
podľa zoznamu pre kontrolu dovozu USA (US Commerce Control List); 
- štatistický kód komodity podľa aktuálnej klasifikácie komodít pre štatistiky zahraničného obchodu a kód 
harmonizovaného systému HS (Harmonized System); 
 - Informácie o krajine pôvodu (nepreferenčný pôvod) a na žiadosť spoločnosti OSRAM vyhlásení 
dodávateľov o preferenčnom pôvode podľa vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) (2015/2447) (pre 
európske dodávateľa) alebo preferenčné certifikáty (u neeurópskych dodávateľov). Pokiaľ u tovaru nie sú 



žiadne charakteristiky týkajúce sa pôvodu, musí byť na potvrdení objednávky a na oznámenia o dodaní 
(delivery notice) uvedená informácia, že nie je známy pôvod "No goods of origin". Spoločnosť OSRAM bude 
v takom prípade oprávnená zrušiť objednávku, od zmluvy odstúpiť. 
(2) Ak dodávateľ poruší záväzky dohodnuté v ustanovení 1 tohto bodu všeobcných podmienok, bude 
zodpovedný za všetky náklady a škody, ktoré v tejto súvislosti vzniknú spoločnosti OSRAM, s výnimkou 
prípadov, kedy by dodávateľ nebol za ich porušenie zodpovedný. 
(3) Dodávateľ vydá potrebné organizačné pokyny a prijme opatrenia týkajúce sa najmä zaistenia 
bezpečnosti týchto oblastí: bezpečnosť priestoru, bezpečnosti balenia a prepravy, obchodných partnerov, 
zamestnancov a informácií , aby bolo možné zabezpečiť v dodávateľsko-odberateľskom reťazci bezpečnosť 
v súlade s požiadavkami príslušných 
medzinárodne uznávaných iniciatív vychádzajúcich zo štandardov WCO SAFE Framework of Standards 
(napr. Programy SHS, CTPAT). Dodávateľ ochráni tovar a služby dodávané spoločnosti OSRAM, alebo 
tretím stranám, ktoré určí spoločnosť OSRAM, proti neoprávnenému prístupu a manipulácii. Dodávateľ 
poverí nakladaním s týmto tovarom a službami iba spoľahlivých zamestnancov a bude od všetkých 
subdodávateľoch požadovať, aby sa zaviazali, že prijmú rovnaké bezpečnostné opatrenia. 
 
4. Predchádzanie nehodám / Ochrana životného prostredia atď. 
(1) Dodávaný tovar, poskytované služby, výrobné procesy pri výrobe dodávaného tovaru musí vyhovovať 
platným právnym predpisom, a to najmä tým, ktoré upravujú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ďalším 
príslušným štandardom a uznávanej praxy a postupom. Musia byť splnené požiadavky uvedené v zozname 
opatrení na ochranu životného prostredie spoločnosti OSRAM, tzv. OSRAM Index List Environment. Je tiež 
nutné dodržiavať regulačné opatrenia stanovené medzinárodnými združeniami uvedené v 
objednávke. Rovnaký postup sa uplatní aj s ohľadom na opatrenia na ochranu životného prostredia. 
(2) Dodávateľ poskytne všetky potrebné ochranné vybavenia tovaru, ktoré budú zahrnuté v cene. 
(3) Je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru. Ak sa v objednávke uvádza, 
že má byť tovar prepravený po mori alebo letecky, musí dodávateľ  dodržať všetky predpisy pre balenie a 
označovanie tovaru pre tieto druhy prepravy. 
(4) Ak spoločnosť OSRAM objedná látky alebo prípravky z nich, pre ktoré boli vystavené bezpečnostné 
údaje pre materiály, dodávateľ tiež zadarmo poskytne tieto bezpečnostné listy vo formátu podľa nariadení 
REACH (EK), č. 1907/2006. Kópia tohto dokumentu musí byť zaslaná do oddelenia nákupu spoločnosti 
OSRAM. 
 
5. Smernica RoHS a WEEE 
Dodávateľ splní všetky požiadavky vyplývajúce zo smerníc ROHS 2011/65 / EÚ a WEEE 2012/19 / EÚ a 
súvisiacich národných predpisov. 
 
6. Výkresy, vzorky a nástroje 
Výkresy, modely, vzorky a / alebo nástroje, ktoré spoločnosť OSRAM poskytne dodávateľovi, zostávajú 
majetkom spoločnosti OSRAM a na jej žiadosť budú kedykoľvek vrátené, späť najneskôr pri úplnom 
ukončení súvisiacej zmluvy. Budú označené ako majetok spoločnosti OSRAM a bude možné ich používať 
iba pre plnenie zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a spoločnosťou OSRAM. Dodávateľ zaistí dôverné 
nakladanie s týmito materiálmi a nesmie dovoliť ich kopírovanie. Ich stratu je nutné ihneď oznámiť 
spoločnosti OSRAM. Dodávateľ je povinný poskytovať súčinnosť spoločnosti OSRAM pri vykonávaní 
inventúry jej vlastného majetku. V prípade nesúčinnosti dodávateľa je spoločnosť OSRAM oprávnená 
fakturovať dodávateľovi pokutu vo výške 500,- EUR za 1 kus majetku. Spoločnosť OSRAM si vyhradzuje 
právo požadovať od doávateľa za jeho porušenie tohto bodu  náhradu škody. 
 
7. Poskytnuté materiály 
(1) Všetky materiály poskytnuté spoločnosťou OSRAM zostávajú jej majetkom a za vlastníka tovaru, ktorý 
bol vyrobený s využitím týchto materiálov, bude považovaná spoločnosť OSRAM, ktorá si ponecháva alebo 
automaticky získava majetkové práva ku tovarom vyrábaným spracovaním týchto materiálov. Tieto 
materiály a predmety budú 
označené ako "majetok spoločnosti OSRAM a budú pre spoločnosť OSRAM uložené na bezpečnom mieste 
a budú poistené proti rizikám, ako sú požiar a odcudzenie 



(2) Palety a ďalšie prepravné materiály dodané spoločnosti OSRAM dodávateľovi zostanú jej vlastníctvom 
a musia byť vrátené spoločnosti OSRAM. Spoločnosť OSRAM si vyhradzuje právo požadovať od 
dodávateľa kompenzáciu za skôr poskytnuté ale nevrátené prepravné materiály. 
 
8. Práva priemyselného vlastníctva 
(1) Dodávateľ udeľuje spoločnosti OSRAM neexkluzívnu, odvolateľnú, celosvetovú licenciu k svojim právam 
duševného a / alebo priemyselného vlastníctva a / alebo ďalším právam, ktorá sú potrebné na držanie, 
distribúciu a používanie dodávaného tovaru a produktov podľa tejto zmluvy. 
(2) Dodávateľ musí tovar dodať bez toho, aby na ňom viazlo práva duševného a / alebo priemyselného 
vlastníctva tretej strany alebo akékoľvek iné práva tretej strany. Ak dodanie tovaru alebo jeho používanie 
poruší duševné a / alebo priemyselné práva tretej strany, musí sa dodávateľ akokoľvek usilovať, aby 
spoločnosti OSRAM zabezpečil neobmedzené právo na používanie tovaru alebo služby. 
(3) Dodávateľ je povinný spoločnosť OSRAM odškodniť a zaistiť ju proti všetkým nárokom tretích strán 
vznesených z dôvodu porušenia práv tretej strany podľa ustanovení 2 tohto bodu všeobecných podmienok 
a kompenzovať spoločnosti OSRAM všetky primerané výdavky, ktoré jej vzniknú v súvislosti s daným 
nárokom. Spoločnosť OSRAM bez predchádzajúceho písomného  súhlasu neuzná žiadne nároky a 
nepristúpi na žiadne vyrovnanie, ak dodávateľ nebude tento svoj súhlas bezdôvodne odopierať. 
(4) Ak bude mať dodávateľ za to, že nárok tretej strany nie je oprávnený, a bude sa musieť proti takému 
nároku obhajovať, bude sa obhajovať na vlastné náklady.  Ak dodávateľ povedie obhajobu proti vzneseným 
nárokom v mene spoločnosti OSRAM, bude vždy povinný obhajovať obchodné záujmy spoločnosti OSRAM 
a bude ju informovať o všetkých dôležitých krokoch. Dodávateľ nesmie bez výslovného písomného súhlasu 
spoločnosti OSRAM pristúpiť na vyrovnanie, ktoré by ovplyvnilo práva a / alebo záujmi spoločnosti OSRAM.  
(5) Záväzky uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto bodu všeobecných podmienok sa neuplatnia, ak je dodávateľ 
schopný preukázať, že nie je zodpovedný za porušenie uvedených práv. 
(6) Ďalšie zákonné nároky vyplývajúce z vád tovaru dodanému spoločnosti OSRAM zostávajú nedotknuté. 
 
III. Osobitné predpisy týkajúce sa servisných a pracovných zmlúv 
 
1. Poskytovanie plnenia a informačná povinnosť 
(1) Aby bolo možné poskytovať služby, ktoré tiež môžu zahŕňať prácu, musí dodávateľ zamestnávať 
kvalifikovaných a oprávnených zamestnancov. Dodávateľ je povinný zabezpečiť vydanie pracovných 
povolení, ktoré môžu byť v takomto prípade vyžadované. 
(2) Služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi a  s najmodernejšími postupmi. 
(3) O rozdelení pracovných hodín môže rozhodnúť dodávateľ. 
(4) Dodávateľ bude spoločnosť OSRAM informovať o stave a pokroku realizácie služieb vykonávaných pre 
spoločnosť OSRAM. 
 
2. Subdodávatelia 
Využitie subdodávateľov zo strany dodávateľa je dovolené iba s vopred výslovným písomným súhlasom 
spoločnosti OSRAM. 
 
3. Zmeny v plnení 
Spoločnosť OSRAM je oprávnená požadovať zmeny v rozsahu služieb, pokiaľ však takáto požiadavka nie 
je pre dodávateľa neprijateľná. Ak v dôsledku zmeny vzniknú podľa kapitole I, článku 2, ustanovenia 2 týchto 
všeobecných podmienok dodatočné náklady, musí dodávateľ bez meškania zodpovedajúcim spôsobom 
informovať spoločnosť OSRAM, a to ešte pred realizáciou zmien. 
 
4. Povinnosť spolupráce 
(1) Ak je potrebné pre účely realizácie služieb poskytnúť informácie a / alebo dokumenty, spoločnosť 
OSRAM tieto dodávateľovi dodá včas pred realizáciou služby. 
(2) V prípade požiadavky na poskytovanie služieb v kanceláriách alebo priestoroch spoločnosti OSRAM, 
spoločnosť OSRAM zabezpečí pre dodávateľov potrebný prístup. 
 
5. Prevzatie služieb 
(1) Výsledky realizácie služieb podliehajú overeniu pri preberaní. Po dokončení overovacích testov, ak 
výsledky neukážu žiadne vady, potvrdí spoločnosť OSRAM prevzatie. 



(2) Ak budú na službách poskytnutých dodávateľom vady, dodávateľ podľa voľby spoločnosti OSRAM buď 
vady v primeranej lehote odstráni na vlastné náklady, alebo služby poskytne znovu a bez vád. Ak dodávateľ 
vady neodstráni alebo nezabezpečí služby bez vád v OSRAMOM stanovenej primeranej lehote, môže 
spoločnosť OSRAM odstúpiť od zmluvy, alebo zodpovedajúcim spôsobom znížiť cenu, opraviť chybu, alebo 
vadu nechať opraviť na náklady dodávateľa tretej osobe a požadovať od dodávateľa náhradu škody. Ak 
dodávateľ odmietne plnenie, dodatočné plnenie nebude pre spoločnosť OSRAM prijateľné, alebo ak 
nastanú konkrétne okolnosti ospravedlňujúce po zvážení vzájomných záujmov oboch strán okamžité 
uplatnenie vyššie týchto práv, nebude nutné pred uplatnením uvedených práv stanovenie doby odkladu. 
 
6. Práva na výsledky 
(1) Výsledky realizovaných služieb (ďalej označované ako "výsledky") sa po dokončení a tiež v stave 
realizácie, v ktorom sa nachádzajú, stávajú majetkom spoločnosti OSRAM. Dodávateľ tieto výsledky pre 
spoločnosť OSRAM riadne uloží do doby, kým nebudú fyzicky odovzdané spoločnosti OSRAM. Pokiaľ 
nebude z právnych dôvodov možné, aby sa spoločnosť OSRAM stala výlučným vlastníkom všetkých práv 
k výsledkom, je spoločnosti OSRAM po dokončení ich realizácie udelené exkluzívne, prenosné, sub-
licenčné, celosvetové, neobmedzené právo na používanie týchto výsledkov spoločností OSRAM a tiež 
čiastočne alebo plne tretími stranami, a to všetkými známymi i neznámymi spôsobmi použitia, na ich 
kopírovanie, úpravu a verejné sprístupňovanie, zverejňovanie a ich používanie v upravenej i neupravenej 
podobe. 
(2) Ak pri realizácii služieb vzniknú vynálezy alebo nápady / návrhy, na ktoré je možné uplatniť ochranu 
prostredníctvom zákonných práv, bude dodávateľ o takejto skutočnosti spoločnosť OSRAM bezodkladne 
písomne informovať. Spoločnosť OSRAM môže podľa svojho rozhodnutia požiadať vlastným menom o 
patentovú a ďalšiu ochranu zo zákona, a to v ktorejkoľvek krajine, v ktorej to bude považovať za vhodné, a 
tieto práva udržiavať alebo sa ich kedykoľvek vzdať. Ak je to potrebné, poskytne dodávateľ zdarma v 
primeranom rozsahu spoločnosti OSRAM súčinnosť pri žiadaní o patenty a zápise ďalších práv k vynálezom 
a / alebo nápadom / návrhom, najmä bez zbytočného odkladu poskytne všetky požadované informácie a 
prijme všetky kroky požadované v primeranom rozsahu; dodávateľ sa zdržií akéhokoľvek konania, ktoré by 
mohlo narušiť žiadosť spoločnosti OSRAM o uvedené takýchto práv a ich efektívne využitie. Dodávateľ 
najmä nesmie požiadať o zápis takéhoto práva vlastnom mene alebo v mene tretej strany a nesmie 
podporovať tretiu stranu pri žiadaní o takéto práva. Práva duševného vlastníctva vyplývajúce z takéhoto 
zápisu budú patriť spoločnosti OSRAM. Na všetky vynálezy a technické zlepšenia sa budú  vzťahovať 
slovenské platen právne predpisy. 
(3) Ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak, pokiaľ ide o získané výsledky, vzdáva sa dodávateľ 
práva na to, aby bol uvedený ako autor. 
(4) Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby boli všetky vynálezy alebo nápady / návrhy podliehajúce ochrane 
vytvorené v rámci realizácie služieb prevedené na spoločnosť OSRAM bez toho, aby jej vznikli dodatočné 
náklady, napríklad formou zmlúv s osobami, ktoré sa podieľali na realizáciu výsledkov. 
(5) Pokiaľ ide o zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby alebo tretej strany zapojené sa na 
poskytovanie služieb podľa kapitoly III, článku 2 týchto všeobecným podmienok, dodávateľ prostredníctvom 
písomných zmlúv s týmito zamestnancami, samostatne zárobkovo činnými osobami alebo tretími stranami 
ošetrí práva podľa kapitoly III, článku 6, ustanovenia 1 a 2 týchto všeobecných poodmienok, aby nebola 
dotknutá ukončením zmlúv medzi dodávateľom a tretími stranami. V prípade ich porušenia poskytne 
dodávateľ, ponesie zodpovednosť, spoločnosti OSRAM náhradu všetkých škôd a výdavkov, ktoré jej v tejto 
súvislosti vzniknú, a to vrátane nákladov na primeranú obhajobu a súčasne spoločnosť OSRAM odškodní 
a ochráni ju pred nárokmi tretích strán. 
(6) Udelenie uvedených práv je kompenzované zmluvne dohodnutú odmenou. 
 
7. Zodpovednosť 
V prípade porušenia akýchkoľvek zmluvných záväzkov ponesie dodávateľ plnú zodpovednosť v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi. 
 
8. Služby výstavby 
Na služby výstavby a pomocné stavebné činnosti sa miesto týchto podmienok pre nákup a objednávanie 
uplatní slovenský zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 
 



IV. Záverečné ustanovenia 
Ak nie je v zmluve stanovené inak, zmluva a všeobecné podmienky sa spravujú Slovenským právnym 

poriadkom.  
Tieto všeobecné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými 

stranami.  
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná písomne najmä vo forme e-

mailových  
správ resp.prostredníctvom listových zásielok.  
Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť voči dodávateľovi odoslaním akceptovanej cenovej 

ponuky  
spoločnosťou OSRAM.  
Dodávateľ zaslaním cenovej ponuky potvrdzuje, že si tieto všeobecné podmeinky prečítal a v celom rozsahu 

s nimi  
bez výhrad súhlasí.  
 

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom: 01.Marec.2021. 

 

OSRAM, a.s., Komárňanská cesta 7 , 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00613797 
 

 

 

 

 


