
Všeobecné obchodné a pracovné podmienky
pre zásielky s ťažkým nákladom a ťažké transporty

(Od: Apríla 2019)

I. Všeobecne

1. Spoločnosť Prangl realizuje zásielky s ťažkým nákladom a ťažké prepravy za nasledujúcich podmienok, pokiaľ nie je v 
jednotlivých prípadoch písomne výslovne dohodnuté inak. Protichodné nákupné podmienky dodávateľa sa nesmú stať 
obsahom zmluvy, a to ani v tom prípade, ak ich spoločnosť Prangl dostane ešte pred začatím obchodného vzťahu.

2. Príslušná aktuálna verzia všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Prangl je dostupná na internete na stránke 
www.prangl.at.

3. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Prangl sa vzťahujú aj na budúce obchodné prípady, aj keď nie sú opäť 
 dohodnuté osobitne v prípade nových obchodných prípadov.

4. Zástupcovia alebo zamestnanci vyslaní objednávateľom sú v každom prípade oprávnení vyjadriť záväzný súhlas s týmito 
obchodnými podmienkami a robiť právne záväzné vyhlásenia pre objednávateľa.

5. V prípadoch, v ktorých spoločnosť Prangl vykonáva mimoriadne zložité prípravné práce (najmä pre inšpekciu a plánovanie 
staveniska) počas prípravy ponuky, vyhradzuje si spoločnosť Prangl právo účtovať si tieto predbežné výkony a plnenia v 
prípade nerealizácie objednávky v primeranej miere.

6. Ponuky nie sú záväzné a, ak nie je v samotnej ponuke uvedené inak, majú platnosť 28 dní od dátumu ponuky.
7. Spoločnosť Prangl sa usiluje poskytovať dohodnuté služby v stanovených termínoch. Ak však termíny nie sú písomne 

 dohodnuté ako fixné, môžu sa vo všeobecnosti zmeniť, aby sa vylúčil nárok na odškodnenie v dôsledku neskoršieho 
 výkonu plnenia.



II. Cena

1. Základom pre vyúčtovanie je vždy príslušná ponúknutá, resp. dohodnutá cena netto za jednotlivé zariadenie resp. za  dopravnú 
trasu. Uvedené ceny sú bez príslušnej platnej zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty. V prípade služieb  poskytovaných 
spoločnosti platí princíp miesta prijímateľa. Pri existencii zákonných požiadaviek sa uplatní Reverse Charge System.

2. V prípade prác počas sobôt, nedieľ, dní pracovného pokoja a práce v noci sa objednávateľovi pre obslužný personál 
vyúčtujú príplatky za nadčasy, a pri výkone prác v zahraničí, aj diéty. Ak by bolo nevyhnutné prenocovanie obslužného 
personálu, znáša objednávateľ všetky náklady s tým spojené.

3. Vyúčtovanie je založené na základe denných osvedčení o pracovnom čase, ktoré vypracuje obslužný personál spoločnosti 
Prangl, objednávateľ alebo jeho zástupca musí tieto osvedčenia na mieste potvrdiť.

4. Pracovný čas bez účtovania príplatku (pričom sa počíta príchod aj odchod):

• PO – ŠT 07:00 – 16:00
• PI 07:00 – 13:00

5. Dni prestojov alebo prerušenia nasadenia idú na ťarchu objednávateľa.
6. O zmenách v dobe nasadenia je nutné informovať spoločnosť Prangl čo možno najskôr. Spoločnosť Prangl bude podľa 

možnosti súhlasiť s predĺžením doby nasadenia, ak sa dohodne včas a pokiaľ to prevádzkové dôvody umožňujú. V prípade 
doby nasadenia si spoločnosť Prangl vyhradzuje právo účtovať pôvodne objednanú dobu nasadenia, pokiaľ nie je možné 
obstarať náhradnú objednávku.

III. Podmienky nasadenia pre prepravy ťažkých nákladov 

1. Spoločnosť Prangl vykonáva objednané prepravy ťažkých nákladov podľa cieľových pokynov objednávateľa.
2. Pri zadávaní objednávky musí objednávateľ jednoznačne určiť výkon a plnenie, ktoré sa majú vykonať, predovšetkým zve-

rejniť hmotnosť, rozmery a hodnotu tovaru, ktorý sa má premiestniť.
3. Objednávateľ musí zabezpečiť, aby trasa určená na prepravu zariadenia na miesto použitia a odkladací priestor zariadenia, 

boli vhodné na použitie. Príjazdová cesta na miesto nasadenia, ako aj odkladací priestor spadajú do rozsahu zodpoved-
ností objednávateľa, ktorý musí zabezpečiť, aby ich vlastnosti a charakter zodpovedali požiadavkám zariadení spoločnosti 
Prangl (predovšetkým ohľadom hmotnosti). Objednávateľ musí spoločnosť Prangl výslovne informovať o zvláštnych a oso-
bitých nebezpečenstvách, ako je napríklad mäkké podložie, spodné konštrukcie, podklady atď. Spoločnosť Prangl nepre-
berá žiadnu zodpovednosť za škody na podlahe či podlaží spôsobené používaním a zriadením zariadenia.

4. Akékoľvek nebezpečné oblasti na mieste nasadenia (napr. elektrické vedenia, možný pád skál atď.), je nutné spoločnosti 
Prangl oznámiť pred začiatkom nasadenia.

5. Pri prácach so zariadeniami v oblastiach verejných dopravných plôch je objednávateľ povinný získať potrebné povolenia 
a prijať a dodržiavať príslušné opatrenia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Zariadenia smú byť používané iba v 
rámci úradne povolených odkladacích plôch, v žiadnom prípade nesmú byť prekročené postranné hranice povolených 
plôch a/alebo nesmie byť ohrozená plynulosť cestnej premávky. Spoločnosti Prangl je nutné vopred zaslať kópiu úradného 
 povolenia. Ak sa povolenie nevzťahuje na plánované práce, je príslušný zamestnanec spoločnosti Prangl priamo na mieste 
oprávnený práce prerušiť. V prípade odôvodneného prerušenia nasadenia je nutné napriek tomu spoločnosti Prangl vyplatiť 
plnú výšku odmeny. Voči spoločnosti Prangl neexistujú v prípade odôvodneného prerušenia nasadenia žiadne nároky na 
náhradu škody.

6. Ak spoločnosť Prangl pre objednávateľa za osobitné náklady získa potrebné špeciálne povolenia na použitie verejných 
dopravných plôch, nepreberá spoločnosť Prangl žiadnu záruku za včasné získanie takýchto úradných povolení. Kópia 
tohto povolenia, ktoré spoločnosť Prangl získa, sa zašle objednávateľovi. V takýchto prípadoch prijíma spoločnosť Prangl 
pri príslušnom poverení aj bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad uzatváracie práce v mieste nasadenia. Objednávateľ, 
ako spoločnosť, ktorá skutočne realizuje práce, musí priamo na mieste zabezpečiť, aby boli aj počas celej doby nasadenia 
skutočne dodržiavané všetky úradne predpísané a všetky inak nevyhnutné dopravné zabezpečovacie opatrenia. Obslužný 
personál spoločnosti Prangl nie je v žiadnom prípade zodpovedný za dodržiavanie týchto dopravných zabezpečovacích 
opatrení priamo na mieste. Objednávateľ v každom prípade znáša riziko a náklady, ako aj s tým spojené vedľajšie náklady 
(napr. uskladnenie osobných automobilov atď.), ak na ploche zaparkovali vozidlá tretích osôb napriek zákazu zastavenia a 
ak by tieto museli byť odtiahnuté alebo preparkované.

7. Spoločnosť Prangl je oprávnená nasadiť na realizáciu zákazky subdodávateľov.
8. V prípade, že sa dané práce neuskutočnia alebo sa uskutočnia až oneskorene z dôvodov, za ktoré spoločnosť Prangl 

 nezodpovedá, náklady na prestoje a/alebo časy výpadku znáša objednávateľ.

IV. Podmienky nasadenia pre ťažké prepravy 

1. Prepravné zákazky podliehajú CMR – výnimku z toho tvoria zmluvy, pri ktorých spoločnosť Prangl dá objednávateľovi k 
dispozícii vozidlo, vrátane vodiča na akékoľvek zaťaženie a na pokyny objednávateľa.

2. Objednávateľ musí poskytnúť tovar, ktorý je nutné prepraviť, v stave, ktorý je už pripravený na prepravu. Ak nie je výslovne  
dohodnuté inak, je objednávateľ zodpovedný za zabalenie a naplánovanie prepravovaného tovaru, ako aj nakladanie, 
 nakopenie, upnutie a vyloženie.

3. Akékoľvek úradné špeciálne povolenia, ktoré sú potrebné na prepravu, musí obstarať objednávateľ, rovnako ako aj prijať 
všetky nevyhnutné bezpečnostné a prehradzovacie opatrenia. Nevyhnutné povolenia, ktoré objednávateľ obstaral, je nutné 
v kópii zaslať spoločnosti Prangl, a originál je nutné odovzdať vodičovi.



4. V prípade, že spoločnosť Prangl, za osobitné vyúčtovanie, prevezme na seba povinnosť obstarania špeciálnych povolení, 
ak aj bezpečnostných či prehradzovacích opatrení, neručí spoločnosť Prangl za včasné získanie úradných povolení.

5. Ak spoločnosť Prangl pre objednávateľa za osobitné náklady získa potrebné špeciálne povolenia na použitie verejných 
dopravných plôch, nepreberá spoločnosť Prangl žiadnu záruku za včasné získanie takýchto úradných povolení. Kópia 
tohto povolenia, ktoré spoločnosť Prangl získa, sa zašle objednávateľovi. V takýchto prípadoch prijíma spoločnosť Prangl 
pri príslušnom poverení aj bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad uzatváracie práce v mieste nasadenia. Objednávateľ, 
ako spoločnosť, ktorá skutočne realizuje práce, musí priamo na mieste zabezpečiť, aby boli aj počas celej doby nasadenia 
skutočne dodržiavané všetky úradne predpísané a všetky inak nevyhnutné dopravné zabezpečovacie opatrenia. Obslužný 
personál spoločnosti Prangl nie je v žiadnom prípade zodpovedný za dodržiavanie týchto dopravných zabezpečovacích 
opatrení priamo na mieste. Objednávateľ v každom prípade znáša riziko a náklady, ako aj s tým spojené vedľajšie náklady 
(napr. uskladnenie osobných automobilov atď.), ak na ploche zaparkovali vozidlá tretích osôb napriek zákazu zastavenia a 
ak by tieto museli byť odtiahnuté alebo preparkované.

6. Spoločnosť Prangl je oprávnená nasadiť na realizáciu zákazky subdodávateľov. Spoločnosť Prangl v tomto prípade zodpo-
vedá iba za svedomitý výber subdodávateľa.

V. Zodpovednosť v prípade škody

1. Ak pri realizácii zákazky vznikne škoda v dôsledku zavinenia spoločnosti Prangl, obmedzí sa zodpovednosť spoločnosti 
Prangl, ak je to zákonne prípustné, v každom prípade však pri ľahkej nedbalosti, v závislosti od výšky, na príslušnú výšku 
poistného krytia.

2. Pri zdvíhacích prácach uzatvorí spoločnosť Prangl na požiadanie aj poistenie prepravy za tovar, ktorý sa má presunúť. Na 
tento účel, musí objednávateľ spoločnosti Prangl už pri objednávke zdvíhacích prác oznámiť aj konkrétnu hodnotu tovaru, 
ktorý sa má presunúť. Poistenie prepravy sa potom uzatvára na oznámenú hodnotu tovaru, ktorý sa má prepraviť, ako 
poistné krytie. Ak sa následne zistí, že hodnota tovaru, ktorý sa má presunúť, bola vyššia, než uviedol objednávateľ, a že 
poistenie prepravy z tohto dôvodu v rámci námietky podpoistenia zníži svoje plnenie, zníži sa v rovnakom rozsahu aj zod-
povednosť a ručenie spoločnosti Prangl.

3. Spoločnosť Prangl nezodpovedá za škody, ktoré presahujú rozsah poistenia nad rámec vyššie uvedeného a ktoré nie sú 
kryté existujúcim poistením. Na pokrytie takýchto škôd môže objednávateľ písomne požadovať uzavretie poistenia pre prí-
slušnú zákazku ešte pred začatím nasadenia, pričom objednávateľ musí potom uhradiť s tým súvisiace dodatočné náklady.

4. Ak z dôvodu zavinenia zo strany objednávateľa (napr. z dôvodu nesprávnych informácií o hmotnostiach a rozmeroch) 
vznikli škody na zariadeniach spoločnosti Prangl alebo ak spoločnosti Prangl vznikli dodatočné výdavky, objednávateľ musí 
znášať výsledné náklady (vrátane akýchkoľvek následných nákladov). Počas doby výpadku zariadenia musí objednávateľ 
nahradiť spoločnosti Prangl 60 % dohodnutej odmeny ako paušálizovanú náhradu škody.

5. Ak je škoda spôsobená zavinením objednávateľa (napr. v dôsledku nesprávnych informácií o hmotnostiach a rozmeroch) 
tretím stranám, objednávateľ musí tretej strane uhradiť škodu. Objednávateľ musí zbaviť spoločnosť Prangl a jej zamestnan-
cov akejkoľvek zodpovednosti za tieto škody, odškodniť ich a zbaviť ich akýchkoľvek prípadných žalôb.

6. V prípade oneskoreného nasadenia, ktoré nie je zavinené spoločnosťou Prangl, nemá objednávateľ právo požadovať zníže-
nie ceny alebo náhradu škody. To isté platí, ak zariadenie počas doby nasadenia zlyhá napriek predchádzajúcemu overeniu 
jeho funkčnosti.

7. Spoločnosť Prangl nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na majetku, ktoré priamo nesúvisia s prepravovaným či zdví-
haným tovarom, ako aj za následné škody na prevzatom tovare. Platí to predovšetkým aj pre penále alebo podobné, ktoré 
boli tretím stranám prisľúbené v prípade omeškania.

8. Objednávateľ musí spoločnosť Prangl a jej zamestnávateľov zbaviť akýchkoľvek nárokov tretích strán na náhradu škody, 
ako aj regresných nárokov poisťovateľov montážnych a prepravných služieb, a to v plnom rozsahu, ak tieto nároky síce 
vznikli pri výkone prác spoločnosťou Prangl, avšak Prangl ich nezavinil.

9. Za škody, ktoré spôsobil objednávateľ na veciach, majetku, zdraví a živote tretích strán, zodpovedá výlučne objednávateľ, 
ktorý za to preberá aj trestnoprávnu zodpovednosť. Princíp uvedený v prvej časti § 441 Občianskeho zákonníka sa pritom 
neuplatňuje. Nároky z náhrady škody, bez ohľadu na to, z akého právneho dôvodu, voči spoločnosti Prangl a jeho zamest-
nancom, sú vylúčené. Objednávateľ musí zbaviť spoločnosť Prangl a jej zamestnancov akejkoľvek zodpovednosti za tieto 
škody a akýchkoľvek prípadných žalôb.

10. Zodpovednosť spoločnosti Prangl je vylúčené aj za škody akéhokoľvek druhu, ktoré by vznikli nedodržaním termínov, neu-
delením schválenia na trasy, ako aj výpadkom vozidiel a pracovných zariadení akéhokoľvek druhu.

11. Pokiaľ pre škodovú udalosť existuje poistné krytie, je akákoľvek osobná zodpovednosť zamestnancov spoločnosti Prangl 
vylúčená.

12. Ak pri nasadení dôjde k škode spôsobenej objednávateľom alebo tretej strane, musí sa takáto škoda, ak nie je uvedené 
inak, zaznamenať do záznamu o plnení.

VI. Vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie

1. Ak objednávateľ pred začiatkom nasadenia udelenú zákazku zruší, a to aj iba sčasti, musí uhradiť storno poplatok vo výške 
10 % z celkovej sumy zákazky, ako aj náklady, ktoré už v súvislosti so zákazkou vznikli alebo vzniknú, ak sa zákazka zruší 
najneskôr 28 dní pred začiatkom nasadenia. Akékoľvek ďalšie nároky okrem hore uvedených sú vyhradené.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch sa v prípade výpovede, odstúpenia alebo zrušenia termínu objednávateľom bude faktu-
rovať 60 % zo sumy zákazky, plus náklady, ktoré už v súvislosti s objednávkou vznikli.

3. Pri vyhotovení špeciálnych strojov na realizáciu zákazky sa tieto náklady, ak objednávateľ od zmluvy odstúpi alebo ju stor-
nuje, v každom prípade vyúčtujú v plnej miere.



4. Pre prípad, že by neboli udelené úradné povolenia potrebné pre realizáciu dohodnutého plnenia a služieb, majú obe  zmluvné 
strany právo od zmluvy odstúpiť, pričom objednávateľ musí spoločnosti Prangl uhradiť dovtedy poskytnuté plnenia.

5. Spoločnosť Prangl je oprávnená odstúpiť zmluvy, resp. zmluvu predčasne vypovedať, ak objednávateľ napriek poskytnutiu 
dodatočnej lehoty nesplnil svoje povinnosti alebo ak bez zavinenia spoločnosti Prangl nastali okolnosti, ktoré viedli k pod-
statnému sťaženiu alebo ktoré by mohli spôsobiť obavu z poškodenia veci a/alebo zranenia osôb a objednávateľ nemohol 
tieto okolnosti odstrániť ani v rámci poskytnutej dodatočnej lehoty. V takom prípade spoločnosť Prangl nezodpovedá za 
akékoľvek škody.

VII. Vyššia moc

1. Ak sa z dôvodu vyššej moci prerušili práce, oslobodia sa zmluvné strany zo svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy na 
obdobie prerušenia prác. Ak sa z dôvodu vyššej moci v dlhodobom horizonte čiastočne obmedzí alebo zabráni uskutoč-
neniu dohodnutého plnenia, majú zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy. Nároky na náhradu škody sú v tomto prípade 
vylúčené. Za vyššiu moc sa považujú predovšetkým nasledujúce udalosti: Vojna, zásahy vyššej moci, sabotáž, štrajky a 
blokácie, prírodné katastrofy, geologické zmeny a vplyvy.

2. Každá zmluvná strana je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane bezprostredne po výskyte prípadu vyššej moci správu 
so všetkými podrobnosťami. Okrem toho sa musia zmluvné strany poradiť o vhodných opatreniach, ktoré sa majú prijať.

VIII. Platobné podmienky

1. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru vydanú spoločnosťou Prangl ihneď po jej 
prijatí. Započítanie protinárokov objednávateľa je vylúčené, ak tieto protinároky nie sú uznané súdom alebo ak ich spoloč-
nosť Prangl vopred výslovne neuznala.

2. Platobné príkazy musia byť zadané včas tak, aby bola suma pripísaná na účet spoločnosti Prangl najneskôr v deň splat-
nosti.

3. V prípade omeškania s platením môže spoločnosť Prangl uplatniť paušálnu sumu vo výške 40,00 EUR za výdavky na upo-
mienku, ako aj úroky z omeškania v zákonnej sadzbe, ktorá predstavuje 9 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou 
sadzbou.

4. V prípade omeškania s platením, čiže po neúspešnej upomienke, je spoločnosť Prangl oprávnená bez predchádzajúceho 
oznámenia zadržať zariadenie(a) a požadovať predčasné splatenie všetkých ostatných nárokov voči objednávateľovi.

5. Ak medzi predložením ponuky a realizáciou dôjde k zmenám v platobnej schopnosti objednávateľa alebo ak sa vyskytnú 
okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť objednávateľa, je spoločnosť Prangl oprávnená buď požadovať zálohové 
platby vopred alebo od objednávky odstúpiť.

6. V prípade začatia konkurzného konania na majetok objednávateľa sa už neuplatňuje posledný termín platby poskytnutý 
pred začatím konkurzného konania. Po začatí konkurzného konania vykoná spoločnosť Prangl plnenie až po predošlej 
úhrade.

7. V prípade omeškania s jednou splatnou pohľadávkou sa automaticky stávajú splatné všetky ostatné, ešte nesplatné pohľa-
dávky, voči objednávateľovi a spoločnosť Prangl môže poveriť agentúru na vymáhanie ešte nesplatných a neuhradených 
pohľadávok a tejto tiež poskytnúť všetky údaje objednávateľa potrebné na vymáhanie pohľadávky. V tomto prípade sa 
objednávateľ zaväzuje uhradiť inkasnej spoločnosti všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.

8. Výkony a plnenia budú fakturované tej spoločnosti, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Následná zmena faktúry 
 neznamená, že sa posunie termín pôvodnej splatnosti. Spoločnosť Prangl je oprávnená, v prípade následnej zmeny faktúry 
vyžadovať náhradu nákladov.

IX. Ochrana údajov, rozhodný súd, ostatné ustanovenia

1. Zákaznícke údaje týkajúce sa objednávok sú uložené prostriedkami elektronického spracúvania údajov, sú štatistic-
ky spracúvané a interne prenášané zamestnancom a v prípade potreby koncernovým spoločnostiam skupiny Prangl, k 
čomu objednávateľ udeľuje svoj súhlas pri podpise zmluvy. Dôverné zaobchádzanie s týmito údajmi v zmysle GDPR je 
samozrejme zaručené. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že osobné údaje, ktoré oznámil, môže spoločnosť Prangl 
získavať, spracúvať a využívať na účely vlastného marketingu voči objednávateľovi ako zákazníkovi (napríklad zriadením 
 zákazníckeho súboru, zasielaním newslettra a informácií atď.). Tento súhlas môže objednávateľ kedykoľvek odvolať s účin-
nosťou do budúcnosti.

2. Uplatňuje sa slovenské právo. Pre riešenie všetkých sporoch má právomoc rozhodovať vecne príslušný súd v Slovenskej 
republike, ktorý vykonáva obchodnú príslušnosť. Spoločnosť Prangl je však oprávnená žalovať objednávateľa aj v jeho sídle. 
Aj v prípade zahraničných zákaziek sa v každom prípade uplatní slovenské právo.

3. Ak by boli jednotlivé ustanovenia všeobecných obchodných podmienok z akéhokoľvek dôvodu neúčinné alebo neplatné, 
zostávajúce ustanovenia a podmienky tým zostávajú nedotknuté. Na miesto neplatného alebo nevykonateľného ustano-
venia sa použije také účinné a vykonateľné ustanovenie, ktorého účinky sa čo možno najviac približujú hospodárskemu 
cieľu sledovanému neplatným alebo nevykonateľným ustanovením. Vyššie uvedené ustanovenia sa príslušne uplatnia aj v 
prípade, že všeobecné podmienky sa ukážu ako neúplné.


