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Všeobecné podmienky nákupu a dodávania dreva 
spoločnosti 

Papierholz Austria GmbH 
 

(Znenie 11/2020) 

Nákup dreva spoločnosťou Papierholz Austria GmbH (ďalej „kupujúca“) prebieha výlučne na základe týchto podmienok. Zmluvný partner/zmluvní partneri kupujúcej 
(ďalej „predávajúci“) výslovne prehlasujú, že jeho/ich obchodné podmienky, aj v prípade že by vyžadovali potvrdenie ich platnosti alebo na nich poukazoval pod 

akýmkoľvek iným názvom, nie sú účinné a ich platnosť je vylúčená. 
 
 
 

 

1. ZISŤOVANIE ROZMEROV / MNOŽSTVA RESP. HMOTNOSTI 
 

Predávajúci a kupujúca týmto dohodli, že za účelom zisťovania netto hmotnosti dodávok guľatiny železničnými vagónmi sa vypočíta rozdiel 
medzi brutto hmotnosťou zistenou v závode kupujúcej a hmotnosťou prepravných vogónov uvedenou na vagóne. 
Pre zistenie hmotnosti dodanej sečky je rozhodujúci údaj o hmotnosti prepravného prostriedku (vagón vrátane kontajnera) zistený v jednom zo závodov 
kupujúcej a zaznamenanom v elektronickom systéme prijímania dreva. Prázdne vagóny nie sú vážené. Pri zisťovaní množstva podľa objemu a kubickej 
miery musí byť drevo kompletne odvetvené a opracované. V prípade neodborného opracovania dreva si kupujúca vyhradzuje právo prijať drevo v zmysle 
prvej vety podľa hmotnosti. 

 
 

 

2. CENY, ZÁKLAD VYÚČTOVANIA, PLATBA 
 

Meradlom vyúčtovania sú výlučne miery / hmotnosť dreva zistené pri vstupe do závodu kupujúcej, ak neboli písomnou formou výslovne dohodnuté iné 
jednotky miery (napr. miery zistené pri ťažbe). Výlučne výsledky zistené týmto spôsobom sú základom určovania cien a vyúčtovania a výlučne na základe 
týchto výsledkov bude predávajúci vyplácaný. V prípade omeškanej dodávky zo strany predávajúceho má kupujúca právo na jednostranne primerané 
určenie cien alebo na odmietnutie dodávky. Ak kupujúcej vzniknú prestoje spôsobené omeškaním predávajúceho, má kupujúca právo nákupu náhradného 
materiálu na náklady predávajúceho bez poskytnutia náhradnej lehoty dodania. V prípade omeškania dodávky, za ktorú kupujúca vopred zaplatila zálohu, 
má kupujúca právo na úroky vyššie o 9,2 percenta ako je základná úroková sadzba stanovená v § 456 rakúskeho podnikateľského zákonníka 
(Unternehmensgesetzbuch). Ako záruka za poskytnutú zálohu alebo čiastkovú platbu prechádza drevo rovnakej hodnoty do vlastníctva kupujúcej bez 
ohľadu na to, v akom je stave. Vyúčtovanie uskutočnených dodávok a poskytnutých služieb prebieha vo forme dobropisu, to znamená, že vystavenie 
faktúry kupujúcou sa rozumie ako dohodnuté. 
Dodávky dreva prijaté medzi 29. decembrom a 31. decembrom jedného roku prijímajú jednotlivé závody a ukladajú ich do konsignačných skladov. Na 
tretí pracovný deň nasledujúceho roku prechádzajú zásoby dreva, ktoré sa nachádzajú v konsignačných skladoch, do dispozičného práva jednotlivých 
závodov. 
 
 

 

3. VYŠŠIA MOC 
 

V prípade úplného alebo čiastočného pozastavenia prevádzky jedného závodu, predovšetkým v pobočkách Frantschach, Gratkorn a Pöls, spôsobených 
napríklad vyššou mocou alebo požiarom, je kupujúca oprávnená odstúpiť od zmluvy resp. vymôcť neskoršiu dodávku a to nezávisle od toho, či sa táto 
zmluva týka závodu, v ktorom je prevádzka úplne alebo čiastočne pozastavená. V prípade škôd na dreve spôsobených vetrom, snehom alebo inými 
prírodnými javmi, ako aj v prípade zmeny trhových cien, je kupujúca oprávnená jednostranne zmeniť kúpnu cenu a primerane ju prispôsobiť trhovej cene. 
Drevo, ktoré ešte nebolo dodané, bude vyúčtované podľa novej platnej ceny.  
 
 

 

4. POVOLENIA, DOKLADY 
 

 
V súlade s nariadením (EÚ) 995/2010 predávajúci potvrdzuje, že vyťažil drevo v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ťažby dreva, a že má na tento 
predaj nárok aj podľa občianskeho práva. 
Predajca zaručuje, že drevo pochádza z ekologicky udržateľného lesného hospodárstva, a že drevo a kôra nie sú rádioaktívne kontaminované alebo 
upravené prostriedkami obsahujúcimi chlór. 
Všetky dreviny sa majú doručovať bez kontaminácie (kovov, plastových značiek, ochranných obalov, plastových fólií atď.). 
Predajca zaručuje, že drevo pochádza z použitia, ktoré je v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami. Je schopný predložiť akékoľvek úradné povolenia, ktoré 
sú na to potrebné. Pôvod dreva je uvedený v zmluve a na žiadosť kupujúceho ho možno preukázať príslušnými dokumentmi. Celý dodávateľský reťazec je možné 
identifikovať a overiť nezávislou treťou stranou. 
 
 

 

5. NAKLÁDKA, PREPRAVA 
 

Predávajúci je povinný skladovať drevo v mieste nakládky tak, aby ho mohli hydraulické autožeriavy nakladať bez akýchkoľvek prekážok. Minimálne 
množstvo nakladané na jednom mieste nakládky je niekoľko náloží drapákom. V prípade nakládky, ktorá nebude prispôsobená nakladaniu žeriavom, je 
kupujúca oprávnená vystaviť predávajúcemu faktúru za náklady vzniknuté pri nakládke alebo preprave. 
 
Za všetky škody na vagónoch a ich príslušenstve (nadstavby atď.) spôsobené počas nakládky ručí nakladajúci a ten sa zaväzuje prevziať náhradu škody 
a splniť žalobné nároky v prípade, že kupujúca uplatní svoj nárok na náhradu takýchto škôd. 
Nakladajúci a predávajúci sú povinní zabezpečiť čo možno najlepšie využitie nákladných priestorov v súvislosti s vlastnosťami vagónov. 
Nakladajúci a predávajúci sú povinní zabezpečiť odborne organizovanú nakládku v súlade s platnými predpismi, predovšetkým v súvislosti 
s dodržiavaním maximálneho zaťaženia (resp. prípustného zaťaženia náprav) jednotlivých typov vagónov. 
Za všetky škody a náklady spôsobené porušením hore uvedených bodov (napr. vyššie náklady za vyloženie, stojné vagónov, náklady za prepravu 
prázdnych vagónov) ručia nakladajúci a predávajúci nedeliteľnou rukou ako solidárni dlžníci. 
 
Všetky náklady za používanie a/alebo udržiavanie pozemkov, ulíc, ciest a mostov v súvislosti s dovozom, skladovaním a odvozom dreva ako aj príspevky 
za používanie ciest v súlade s platnými cestnými zákonmi hradí predávajúci. 
Ďalej platia smernice kupujúcej o príjme dreva a ustanovenia rakúskych obchodných zvyklostí „Österreichische Holzhandelsusancen“ v znení platnom v čase 
uzatvorenia zmluvy. 
 
 

 

6. CERTIFIKÁCIA 
 

Predávajúci sa zaväzuje zúčastniť sa certifikačných systémov uvedených v zmluve (FSC®, PEFCTM, ISO® etc.), poprípade akceptovať príslušné 
nariadenia a tieto podľa prevádzkových možností zrealizovať. 
Predávajúci poskytuje kupujúcej záruku za platný certifikát. V prípade neskoršieho odvolania certifikácie alebo podobných okolností, ktoré vedú k strate 
certifikácie, je predávajúci povinný ručiť a kupujúcu bezodkladne odškodniť za vzniknuté nevýhody, predovšetkým ušlý zisk. To platí aj v prípade, ak 
predávajúci nie je zodpovedný a/alebo nezapríčinil nedostatočnú certifikáciu. Regresné právo voči osobe, ktorá tento stav zapríčinila, ostáva v rukách 
predávajúceho. 
Kupujúca je oprávnená vykonávať kontroly miest ťažby osobne alebo prostredníctvom tretej osoby a predávajúci musí tieto kontroly umožniť. 
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7. MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INCOTERMS 
 

Dolu uvedené Medzinárodné obchodné podmienky Incoterms 2010 platia ako dohodnuté a môžu byť vypovedané iba písomne po vzájomnej dohode 
medzi predávajúcim a kupujúcou. Ich význam je nasledovný: 

 
  EXW  FCA  DAP  DAT  DDP 

 "ex works" "free carier" "Delivered at place" "delivered  
at terminal" "delivered duty paid" 

znamená  "zo závodu“ "vyplatené 
dopravcovi“  

"s dodaním na 
miesto" 

"s dodaním na 
terminál" 

"s dodaním clo 
platené" 

Údaj o mieste (bezpodmienečne potrebný) 
Miesto prípravy musí 
byť bezpodmienečne 

uvedené 

Miesto nakládky musí 
byť bezpodmienečne 

uvedené 

Konkrétny hraničný 
priechod, alebo 

minimálne hranica 
(napr. H/A) musí byť 

bezpodmienečne 
uvedená 

Terminál, cieľový 
závod (napr. SAPPI 
Gratkorn) musí byť 
bezpodmienečne 

uvedené 

Miesto dodávky, 
cieľový závod (napr. 

SAPPI Gratkorn) musí 
byť bezpodmienečne 

uvedené 

Presný údaj o mieste (prosím 
doplňte)      
Náklady za nakládku hradí Kupujúca Predávajúci Predávajúci Predávajúci Predávajúci 
Náklady za zmluvu o prevoze hradí Kupujúca Kupujúca Predávajúci Predávajúci Predávajúci 
Náklady za vybavenie exportu hradí Kupujúca Predávajúci Predávajúci Predávajúci Predávajúci 
Náklady za vybavenie importu hradí Kupujúca Kupujúca Kupujúca Kupujúca Predávajúci 
Prepravné dokumenty poskytuje Kupujúca Kupujúca Predávajúci Predávajúci Predávajúci 
Dodanie dokazuje  Kupujúca Predávajúci Predávajúci Predávajúci Predávajúci 
Náklady za následnú prepravu + vyloženie hradí Kupujúca Kupujúca Kupujúca Predávajúci Predávajúci 
Vývoz dokazuje Kupujúca Predávajúci Predávajúci Predávajúci Predávajúci 
Náklady za dovoz hradí Kupujúca Kupujúca Kupujúca Kupujúca Predávajúci 

 
Zvláštne dohovory: 
Ustanovenie týchto všeobecných podmienok nákupu a dodávania dreva platia aj pre dohovory medzinárodných podmienok EXW, FCA a DAP, ak 
predávajúci nedokáže hmotnosť nákladu, ktorú zistil (železničný) úrad alebo rozmery nákladu, ktoré zistila štátna autorizovaná inštitúcia a síce 
v nasledujúcich momentoch: EXW: zo závodu; FCA: vyplatené dopravcovi; DAP: s dodaním na miesto. 

 
 

 

8. OCHRANA ÚDAJOV 
 

Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať prísne dôverne so všetkými údajmi získanými v súvislosti s týmto právnym úkonom v súlade so zákonom 
o ochrane údajov (Datenschutzgesetz 2000) v aktuálne platnom znení. Tieto údaje smú zmluvné strany používať výlučne za dovoleným účelom. To 
znamená, že zmluvné strany tieto údaje používajú iba za účelom vedenia vlastného zákazníckeho, dodávateľského, peňažného a materiálového 
účtovníctva a vyúčtovania nákladov. Poskytovanie údajov tretím osobám je zakázané, taktiež uchovávanie týchto údajov v databázach (zrov. Rakúske 
ustanovenie o systémoch zlučujúcich informácie „Informationsverbundsystem“ v zmysle §§ 4 riadok 13 a 50 zákona o ochrane údajov), ak sa neudelí 
výslovný súhlas. Ďalej musia zmluvné strany zaistiť, aby aj ostatní zúčastnení zaobchádzali dôverne s údajmi potrebnými k dosiahnutiu cieľov 
stanovených v tejto zmluve (napr. prepravcovia). 
Predávajúci týmto výslovne súhlasí s ukladaním a spracovaním údajov a informácií o jeho osobe, ktoré sú známe v rámci súčasných obchodných 
vzťahov, za účelom zberu, ukladania a vyhodnotenia údajov, prieskumu vnútorného trhu, účtovníctva, vybavovania platobných transakcií a zasielania 
informačného materiálu ako aj poskytovania tretím osobám, predovšetkým poskytovateľom služieb poverených kupujúcou. Uložené a použité budú  
nevyhnutné informácie (meno a adresa predávajúceho; vstupné údaje o dreve ako napr. tvar, kvalita, rozmery, množstvo). Tento súhlas môže kupujúci 
kedykoľvek odvolať. 

 
 

 

9. INTERPRETÁCIA, SALVÁTORSKÁ KLAUZULA, PÍSOMNOSŤ 
 

Tieto Všeobecné podmienky nákupu a dodávania dreva boli preložené do viacerých jazykov. V prípade, že by výklad nemeckého znenia Všeobecných 
podmienok nákupu a dodávania dreva viedol (mohol viesť) k iným výsledkom ako znenie Všeobecných podmienok nákupu a dodávania dreva v treťom 
jazyku, potom je v každom prípade rozhodujúce výlučne znenie Všeobecných podmienok nákupu a dodávania dreva v nemeckom jazyku. 
V prípade eventuálnych nezhôd medzi týmito Všeobecnými podmienkami nákupu a dodávania dreva na jednej strane a taktiež dohodnutými Zvláštnymi 
podmienkami nákupu a dodávania dreva kupujúcej na druhej strane sú rozhodujúce ustanovenia dohodnutých Zvláštnych podmienok nákupu a dodávania 
kupujúcej. Všeobecné podmienky nákupu a dodávania dreva kupujúcej v takom prípade slúžia ako prípadná pomoc pri výklade podmienok. 
Ak sú dohodnuté Zvláštne podmienky nákupu a dodávania dreva kupujúcej (Nákup rôznych drevných sortimentov), sú pri nákupe zmluvne regulovaných 
drevných sortimentov rozhodujúce vecne príslušné Zvláštne podmienky nákupu a dodávania dreva. 
 
Ak je niektoré z ustanovení týchto Všeobecných podmienok nákupu a dodávania dreva neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, nedotýka sa to 
platnosti ostatných ustanovení. Neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené náležitým platným a účinným ustanovením, ktoré zodpovedná 
zmyslu a účelu týchto Všeobecných podmienok nákupu a dodávania dreva a ktoré svojim hospodárskym účinkom čo možno najviac zodpovedá 
neplatnému a/alebo  neúčinnému ustanoveniu. To isté platí v prípade, ak sa pri vykonávaní zmluvy objaví medzera vyžadujúca doplnenie. 
 
Ústne dohody, ktoré by sa odchyľovali od týchto Všeobecných podmienok nákupu a dodávania deva alebo od iných zmluvných obsahov, nemajú žiaden 
právny účinok. Zmeny a/alebo doplnenia týchto Všeobecných podmienok nákupu a dodávania dreva musia byť zakotvené písomne. 
 
 

 

10. PLATNOSŤ 
 

Tieto Všeobecné podmienky nákupu a dodávania dreva platia pre všetky kúpne zmluvy medzi kupujúcou a predávajúcim, ktoré budú uzatvorené alebo 
dohodnuté po 31.03.2017. Tieto podmienky platia taktiež pre všetky existujúce kúpne zmluvy medzi kupujúcou a predávajúcim, ak kupujúca pred týmto 
dátumom predávajúceho výslovne upozornila na uplatnenie týchto Všeobecných podmienok nákupu a dodávania dreva a predávajúci nevyslovil výslovný 
nesúhlas s nimi resp. s podmienením ich (terajšieho) zmluvného vzťahu. 
Tieto Všeobecné podmienky nákupu a dodávania dreva platia bez udania lehoty resp. na dobu neurčitú, ak sa zmluvné strany vzájomne nedohodnú 
(výslovne alebo mlčky) v rámci iných Všeobecných podmienok nákupu a dodávania dreva. 
 
Ustanovenia dohodnuté v tomto článku platia v rovnakom zmysle aj pre Zvláštne podmienky nákupu a dodávania dreva kupujúcej. 
 
 

11. SÍDLO SÚDU, PLATNÉ ZÁKONY 
 

Sídlom súdu pre všetky priame i nepriame nezhody prameniace z obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcou, alebo kvôli nemu, ak je to právne 
prípustné, je súd vecne príslušný za mesto Graz, PSČ 8010 (I. okrsok, centrum), Rakúsko. Platí rakúske právo s vylúčením obchodného práva OSN 
a noriem odkazujúcich na medzinárodné súkromné právo. 
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