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Obchodné podmienky  - Gebrüder Weiss s.r.o. 
 

Použijú sa Všeobecné zasielateľské podmienky Zväzu logistiky a zasielateľstva 
Slovenskej republiky (ZLZ) v platnom a účinnom znení, ktoré sú k nahliadnutiu na 
webových stránkach http://www.zlz.sk/sk/informacie-o-zvaeze/zasielateske-
podmienky/48-zasielateske-podmienky.html, pokiaľ toto znenie neodporuje platnej 
legislatíve alebo medzinárodným dohodám (napríklad CMR, Montrealský dohovor, 
Varšavský dohovor, CIM, Hamburské pravidlá atď.). Článok 7.5 ZLZ ani v prípade 
hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu nepredstavuje dojednanie o vyšších limitoch 
zodpovednosti v zmysle čl. 25 Montrealskej dohody.  

Sme oprávnení poveriť vykonaním u nás objednanej prepravy zmluvného tuzemského 
alebo zahraničného partnera. 

Naše povinnosti zo zmluvného vzťahu sú vždy podmienené dodržiavaním a 
rešpektovaním národných a medzinárodných predpisov, popr. nadnárodných 
nariadení (obzvlášť európskych a amerických opatrení o uvalení embarga). V prípade 
rozporu so zmluvnými dojednaniami majú prednosť zákonné predpisy, popr. 
nadnárodné nariadenia, a to aj v prípade pochybností. Odhliadnuc od toho je 
dodržiavanie povinností v zahraničnom obchode (zákazov a obmedzení)  úplne v 
zodpovednosti objednávateľa. Nie sme povinní skúmať obsah zásielky, naopak 
objednávateľ má povinnosť upozorniť nás včas a písomne na všetky obmedzenia a 
zákazy vzťahujúce sa na prepravovaný tovar. Objednávateľ zodpovedá aj za udržanie 
bezpečnosti zasielateľského reťazca. 

Odovzdanie nebezpečného tovaru v zmysle ADR/RID/IMO/IATA-DGR atď. k preprave 
si vyžaduje špeciálne schválenú objednávku. Nebezpečný tovar musí byť pri preprave, 
prekládke a skladovaní objednávateľom zabalený, označený a opatrený 
požadovanými sprievodnými listinami spôsobom zodpovedajúcim zákonným 
predpisom a medzinárodným dohodám. Obzvlášť nebezpečný tovar, najmä tovar ADR 
v triedach 1 a 7, nám nesmie byť odovzdaný na prepravu.  

Predovšetkým nasledovný tovar je vylúčený z prepravy, prípadne prijatia za účelom 
skladovania: drahé kovy (nepeňažné alebo peňažné alebo inak spracované), šperky, 
drahé kamene, bankovky, cenné papiere všetkého druhu, dokumenty a listiny, lieky 
skladované pri kontrolovanej teplote, zbrane a strelivo, živé zvieratá, látky, ktorých 
skladovanie podlieha špeciálnym zákonným ustanoveniam (napr. látky ohrozujúce 
vodu). 

Spätný odber obalov, rovnako ako vracanie alebo výmenu paliet, gitter-boxov atď. 
vykonávame len v prípade samostatnej písomnej dohody. 

Pristavenie kamiónu alebo kontajnera pri nakládke alebo vykládke je možné vždy po 
dobu 2 hodín, za každú ďalšiu začatú hodinu bude účtované stojné 
(demurrage/detention). 

Faktúry sú splatné okamžite, bez omeškania, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. 
Dobierky sú obmedzené do čiastky 3.000,-EUR, s výhradou národných a 
medzinárodných obmedzení. Všetky naše ponuky sú nezáväzné. Okrem toho si 
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vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť sadzby leteckého a námorného prepravného, 
a to i bez predchádzajúceho upozornenia. 

Poistenie prepravy a poistenie skladovaného tovaru proti rizikám, napr. škodám 
spôsobených požiarom, krádežou, víchricami dojednávame len v prípade Vašej 
výslovnej písomnej žiadosti. V prípade tovaru s hodnotou nad 10,- EUR za kg, v 
prípade tovaru pri ktorom hrozí nebezpečenstvo rozbitia alebo odcudzenia, ako aj 
prípade tovaru prepravovaného cez hranice odporúčame dojednanie poistenia 
prepravy. Eventuálna poistná ochrana sa neuplatní najmä vtedy, keď preprava 
odporuje sankčným ustanoveniam OSN a/alebo Európskej únie a/alebo iným 
národným ekonomickým alebo obchodným sankciám alebo právnym predpisom, ktoré 
je nutné zohľadniť. 

Obchodné ponuky predstavujú dôverné dokumenty a nesmú sa poskytovať tretím 
osobám. 

Použije sa slovenské právo s vylúčením ustanovení medzinárodného práva 
súkromného. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zasielateľskej zmluvy alebo v súvislosti s 
ňou, budú strany riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou. Ak k dohode nedôjde, 
všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a 
priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych 
predpisov. V prípade, že objednávateľ je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) 
zákona č. 250/2007 Z.z., nie je uzatvorením tejto rozhodcovskej zmluvy dotknuté 
právo ktorejkoľvek zo zmluvných strán obrátiť sa so svojím nárokom na všeobecný 
súd. 


