
 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov 
spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. (ďalej len „VOP“) - nákup 

 

Nižšie uvedené ustanovenia upravujú obchodné záväzkové vzťahy  vznikajúce pri 
nákupe tovaru alebo služieb medzi spoločnosťou Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. ako 
kupujúcim, resp. odberateľom tovaru alebo služby (ďalej len „Pivovar“) a subjektom, 
ktorý akceptoval objednávku Pivovaru prílohou ktorej, sú tieto VOP  (ďalej len 
„dodávateľ“); tieto obchodno-záväzkové vzťahy sa riadia obsahom dohodnutej 
objednávky (ďalej len „zmluva“) a týmito VOP. Tam, kde zmluva  odkazuje na 
“Všeobecné obchodné podmienky Pivovaru", myslia sa tým tieto VOP. VOP sú 
vypracované Pivovarom v zmysle ust. § 273 ods. 1 ObchZ. Odlišnosti dohodnuté v 
zmluve majú prednosť pred ustanoveniami  VOP. 
 
1. Prijatie VOP 

1.1 VOP sú považované za plne akceptované zo strany dodávateľa uzavretím  
zmluvy medzi Pivovarom a dodávateľom, ktorá zmluva je uzavretá akceptáciou 
písomnej objednávky Pivovaru zo strany dodávateľa (bod 3.3). VOP upravujú 
obchodno-právne vzťahy medzi Pivovarom a  dodávateľom založené takouto 
zmluvou.  

1.2 Akákoľvek zmena týchto VOP Pivovarom je  platná, ak je oznámená písomnou 
formou dodávateľovi (8.3) alebo zverejnená na www.prazdroj.sk. V prípade 
nesúhlasu so zmenou VOP má dodávateľ právo zmluvu vypovedať. 

1.3 Neplatnosť niektorého z ustanovení VOP sa nedotkne platnosti ostatných 
ustanovení VOP, pričom VOP sa budú vykladať tak, ako keby v nich nebolo 
neplatné ustanovenie nikdy obsiahnuté. Neplatné ustanovenie môže byť 
nahradené Pivovarom iným ustanovením, podobného zmyslu a účelu. 

 
2. Predmet plnenia 
2.1 Predmetom plnenia je tovar alebo služba určená čo do druhu a množstva v 

zmluve, prípadne tovar alebo služba určená s odvolaním sa na aktuálnu 
ponuku/cenník dodávateľa označením (číslo, dátum) takejto ponuky dodávateľa. 
Pre účely týchto VOP sa  tovary a/alebo služby označujú ďalej len ako „tovar“, ak 
nie je výslovne uvedené, že sa úprava vzťahuje iba na služby.  

2.2 Pre prípad, že dodávateľ nie je podnikateľom sa s poukazom na ust. § 262 ods. 
1 ObchZ Pivovar a dodávateľ dohodli, že ich záväzkový vzťah založený zmluvou 
sa riadi ustanoveniami Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.   

 
3. Objednávka Pivovaru a potvrdenie (akceptácia) objednávky dodávateľom 

3.1 Pivovar podá písomnú, faxovú alebo e-mailovú objednávku dodávateľovi čo do 
špecifikácie tovaru - druh, množstvo, cena, termín a miesto dodania, 
v dostatočnom predstihu najneskôr však jeden pracovný deň pred požadovaným 
termínom dodania.  

3.2 Pivovar zabezpečí, aby objednávky v jeho mene podávala oprávnená osoba, 
pričom dodávateľ nie je povinný skúmať oprávnenosť osoby, ktorá objednávku 
podala.  

3.3 Objednávka je záväzná pre dodávateľa jej akceptáciou. Pod akceptáciou sa 
rozumie (i) bezvýhradné a výslovné oznámenie (písomne, fax,  e-mail) od 
dodávateľa o potvrdení objednávky (ii) začatie plnenia objednávky zo strany 
dodávateľa (faktická realizácia). 

3.4 Zmeny zmluvy majú platnosť iba vtedy, ak sú výslovne odsúhlasené druhou 
zmluvnou stranou. 

 
4. Cena a platobné podmienky 

4.1 Pivovar sa zaväzuje za riadne a včas dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu.  
4.2 Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru 

– vrátane dodania vzorky (ak je to dohodnuté a  zmluvné strany písomne 
schválili vzorku tovaru, podľa ktorej bude tovar dodaný), bežnej inštalácie tovaru 
resp. uvedenia tovaru do prevádzky a zaškolenia obsluhy v mieste dodania, 
nákladov na balenie a prepravných nákladov, ak sa v  zmluve výslovne 
nedohodlo inak. 

4.3 V prípade, že  cena je určená podľa cenníka dodávateľa, je dodávateľ oprávnený  
meniť svoj cenník, pričom každá zmena je účinná voči Pivovaru dňom jej 
oznámenia, pokiaľ dodávateľ neuvedie neskoršiu účinnosť; zmena cenníka sa 
nedotýka uzatvorenej zmluvy. 

4.4 Ak dodávateľ poskytne Pivovaru zľavy tieto sa vypočítajú z dohodnutej resp. 
cenníkovej ceny bez DPH.  

4.5 Platba ceny sa bude realizovať bezhotovostnou úhradou na účet dodávateľa na 
základe faktúry vystavenej dodávateľom bezodkladne po dodaní tovaru Pivovaru 
so splatnosťou 90 dní od doručenia faktúry Pivovaru. Má sa za to, že uvedená 

lehota splatnosti faktúr je adekvátnou vzhľadom na objem spolupráce a s 
ohľadom na povahu predmetu plnenia, vzhľadom k všetkým okolnostiam 
obchodných prípadov medzi zmluvnými stranami sa má za to, že dohodnutá 
lehota splatnosti faktúr nezakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach 
zmluvných strán, nakoľko je tu daný spravodlivý dôvod pre dohodu o splatnosti 
peňažného záväzku dlžníka podľa § 369d Obch. zákonníka SR. Faktúry musia 
byť zasielané výhradne na jednu z nasledujúcich fakturačných adries - (i) 
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., finančné odd., Pivovarská 9, 082 21 Veľký 
Šariš alebo (ii) elektronickou poštou na adresu: faktury@asahibeer.sk (ďalej len 
"fakturačná  adresa"). Doručením faktúry sa pre účely zmluvy rozumie výhradne 
jej doručenie na jednu z fakturačných adries. Na  predloženie faktúry akýmkoľvek 
iným spôsobom sa neprihliada a ani nemá za následok začatie plynutia lehoty 
splatnosti faktúry. Pivovar bude cenu platiť vždy posledný deň lehoty splatnosti 
prípadne najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak posledný deň lehoty 
splatnosti bude sobota alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok), Pivovar 
zaplatí fakturovanú čiastku nasledujúci pracovný deň, pričom nejde o omeškanie 
so splnením povinnosti. Platby sa uskutočňujú na účet dodávateľa dohodnutý v 
súvislosti so zmluvou alebo neskôr  dodávateľom osobitne oznámený písomnou 
formou, t.j. nepostačuje iba uvedenie nového bankového spojenia na faktúre. V 
prípade nesplnenia tejto osobitnej oznamovacej povinnosti pri zmene bankového 
spojenia, nie je Pivovar v omeškaní s platením ceny. 

4.6 Peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom odpísania príslušnej sumy 
finančných prostriedkov z bankového účtu dlžníka v prospech bankového účtu 
veriteľa.  

4.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi, 
vrátane čísla objednávky Pivovaru a mena kontaktnej osoby, ak nie je uvedené 
meno osoby, ktorá objednávku v mene a za Pivovar vystavila. Prílohou faktúry 
musí byť dodací list potvrdený Pivovarom (pečiatka a podpis preberajúceho 
zamestnanca). Číslo objednávky Pivovaru musí byť na faktúre uvedené v úplnom 
rozsahu všetkých jeho znakov a napísané strojom (nie rukou) tak, aby bolo 
čitateľné pomocou zariadenia pre optické rozpoznávanie znakov. Ak dodávateľ 
neuvedie vo faktúre ktorúkoľvek  náležitosť podľa vyššie uvedeného a/alebo 
nepripojí prílohu má Pivovar právo vrátiť faktúru bez jej úhrady dodávateľovi. 
Dodávateľ je povinný vystaviť novú opravenú/doplnenú faktúru, pričom bod 4.5 
VOP ohľadom splatnosti platí primerane. 

4.8 Ak bude Pivovar v omeškaní s úhradou riadne vystavenej a doručenej faktúry, 
dodávateľ má právo na úrok z omeškania vo  výške ustanovenej v § 369 ods. 2 
ObchZ.  

4.9 Ak Pivovar uplatní u dodávateľa práva zo zodpovednosti za vady tovaru, je 
oprávnený zadržať akúkoľvek platbu po lehote splatnosti  v rozsahu uplatneného 
práva (bez nároku Dodávateľa na úrok z omeškania).  

4.10 Pivovar bude podávať návrhy na započítavanie (kompenzáciu) vzájomných 
pohľadávok. Dodávateľ je povinný, pokiaľ to nevylučujú závažné okolnosti, 
takémuto návrhu vyhovieť a potvrdené účtovné doklady zaslať späť. Týmto nie je 
dotknutá možnosť započítania pohľadávok (i jednostranného) v zmysle 
príslušných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka.  

4.11 Pivovar nie je povinný poskytnúť dodávateľovi zálohovú platbu, alebo iné úhrady, 
ktoré by predchádzali dodaniu tovaru. 

4.12 V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru je dodávateľ povinný zaplatiť 
Pivovaru zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny tovaru za každý deň omeškania 
s plnením. 

 
5. Obaly  

5.1 Dodávateľ je povinný tovar zabaliť spôsobom, ktorý je obvyklý pre  daný druh 
tovar v obchodnom styku tak, aby (i) sa uchovali vlastnosti tovaru (ii) nedošlo 
k poškodeniu tovaru pri jeho preprave a manipulácii (iii) bol tovar zreteľne 
odlíšiteľný od vecí v mieste dodania (iv) sa zamedzilo poškodeniu majetku 
Pivovaru napr. únikom tovaru. Toto ustanovenie sa nezťahuje na služby. 

5.2 V prípade, že dodávateľ si účtuje zálohovú cenu obalov, ktoré sú určené na 
opakované použitie (vratné obaly), je povinný prijatú zálohu vrátiť do 3 dní po 
prevzatí vratných obalov. Pre úrok z omeškania platí primerane bod 4.8 VOP. 

5.3 Pre prípad zničenia alebo nevrátenia vratných obalov je dohodnuté, že hodnota 
nevrátených alebo zničených obalov sa rovná hodnote zálohy zloženej 
Pivovarom za tieto obaly.  

 
6. Dodacie podmienky  
6.1 Miesto dodania sa riadi zmluvou. Ak nie je dohodnuté inak platí dodacia parita 

DDP.   
6.2 Tovar je dodaný, keď je  v mieste dodania zložený do skladu, príp. určeného 

priestoru prevádzky a zástupca Pivovaru potvrdil dodací list.  
6.3 Vlastnícke právo k dodanému tovaru a nebezpečenstvo vzniku škody prechádza 

na Pivovar momentom prevzatia tovaru a potvrdením (tj. podpis a pečiatka) 
dodacieho listu.  

6.4 V prípade omeškania sa dodávateľa s dodaním tovaru je Pivovar oprávnený 
požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3% z ceny 
nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania sa dodávateľa s dodaním 
tovaru alebo jeho časti. Pivovar má právo jednostranne započítať zmluvnú 
pokutu s cenou tovaru.   

6.5 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za čistotu priestoru dopravného 
prostriedku, ktorým je tovar dodávaný, za splnenie a dodržiavanie príslušných 
predpisov upravujúcich najmä hygienické požiadavky a požiadavky na prepravu 
daného tovaru. V prípade zistenia technických nedostatkov vozidla, ohrozenia 
životného prostredia alebo úniku nebezpečných látok (napr. oleja) z vozidla, 
Pivovar je oprávnený odoprieť dodávateľovi vstup do miesta dodania. Pokiaľ 
dôjde k havarijnému úniku oleja z vozidla v priestoroch prevádzky Pivovaru, 
dodávateľ je povinný uhradiť náklady odstránenia tejto ekologickej havárie, 
vrátane spôsobenej škody. 

6.6 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá pohybu pre dopravcov, s ktorými 
Pivovar oboznámil Dodávateľa prostredníctvom web stránky www.prazdroj.sk.    

6.7 V prípade, že Dodávateľ v rámci plnenia povinnosti zo záväzkového vzťahu 
vstupuje do priestorov Pivovaru, je povinný dodržiavať všetky predpisy,  
nariadenia a pokyny týkajúce sa najmä bezpečnosti potravín, životného 
prostredia,  ochrany a bezpečnosti práce, vyplývajúce tak zo všeobecných 
legislatívnych požiadaviek, ako aj z interných nariadení a predpisov P ivovaru, 
ktoré mu budú poskytnuté na oboznámenie alebo bol na nich zo strany Pivovaru 
upozornený, vrátane informačných piktogramov. Ak Dodávateľ zadáva plnenie 
pre Pivovar ako subdodávku, zodpovedá za dodržiavanie všetkých týchto 
povinností zo strany všetkých svojich subdodávateľov.  

 
7. Zodpovednosť za vady 

7.1 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu jeho dodania  a tiež za 
vady, ktoré vzniknú neskôr, ak boli spôsobené porušením  povinnosti 
dodávateľa. 

7.2 Dodávateľ vyhlasuje, že dodaný tovar je bezvadný a prvotriednej kvality. 
7.3 Odberateľ preskúma tovar v mieste  dodania. Prehliadku môže na základe 

poverenia Pivovaru vykonať i tretia osoba. 
7.4 Záručná doba tovaru je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru, ak nie je na 

tovare/v záručnom liste vyznačená dlhšia záručná doba.  
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7.5 Zistené vady Pivovar oznámi dodávateľovi:  
- bez zbytočného odkladu - najneskôr do 30 dní odo dňa dodania tovaru 

v prípadoch, keď ide o tzv. zjavné vady, zistiteľné pri riadnej prebierke tovaru, 
- bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru, najneskôr však do uplynutia 

záručnej doby, ak ide o tzv. skryté vady, ktoré  vznikli porušením povinností  
dodávateľa. 

7.6 Pivovar je oprávnený v oznámení o vade tovaru požadovať od dodávateľa: 
- výmenu vadného tovaru resp. jeho časti za bezvadný tovar,  
- dodanie chýbajúceho tovaru resp. jeho časti, 
- odstránenie vady tovaru vrátane právnej vady, 
- zľavu z dohodnutej ceny. 
Pivovar je oprávnený uplatniť si ktorýkoľvek z vyššie uvedených nárokov bez 
ohľadu na povahu vady. V prípade, že Pivovarom uplatnený nárok je 
nerealizovateľný z objektívnych dôvodov je Pivovar oprávnený uplatniť si iný 
z vyššie uvedených nárok. Dodávateľ má právo voľby spôsobu vysporiadania 
reklamácie len ak si Pivovar v oznámení o vade tovaru neuplatnil žiaden z vyššie 
uvedených nárokov.    

7.7 Dodávateľ je povinný najneskôr do 30 dní od oznámenia vád tovaru reklamáciu 
vysporiadať. Dodávateľ má tiež povinnosť bez zbytočných odkladov začať s 
odstraňovaním vád, riadne v ňom pokračovať, odstrániť vady tovaru v primeranej 
a technicky čo možno najkratšej lehote. 

7.8 Pozáručný servis: Dodávateľ garantuje, že po uplynutí záručnej doby bude 

odplatne  odstraňovať  vady tovaru a/alebo vykonávať opravy resp. údržbu 
tovaru a to vo svojej prevádzke alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorú po  
uplynutí záručnej doby  písomne oznámi Pivovaru. 

 
8. Osobitné a záverečné ustanovenia 

8.1 Dodávateľ nemá nárok na náhradu vzniknutej škody, v súvislosti so skončením 
zmluvy zo strany Pivovaru.  

8.2 Jednotlivú zmluvu (tzn. objednávku potvrdenú dodávateľom) nie je možné 
vypovedať. 

8.3 Doručovanie písomností: osobne; pri použití faxu sa písomnosť považuje za 
doručenú v deň odoslania, ak technické zariadenia neoznámi vadu pri prenose; 
pri použití elektronickej pošty sa písomnosť považuje za doručenú v deň 
odoslania, ak sa správa nevrátila  odosielateľovi ako nedoručená; poštou alebo 
kuriérskou službou na posledne známu adresu druhej strany sa  písomnosť 
považuje za doručenú najneskôr tretí deň odo dňa odoslania, bez ohľadu na to, 
či zásielka bola prevzatá, neprevzatá alebo adresátom odmietnutá. Doklad 
potvrdzujúci odoslanie písomnosti sa považuje za dostatočný dôkaz doručenia. 
Fikcia doručenia sa netýka doručovania faktúry od dodávateľa Pivovaru.  

8.4 Obchodné tajomstvo: Všetky skutočnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, 

ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné ako aj 
informácie získané alebo poskytnuté (x) počas rokovania o zmluve alebo (y) za 
účelom uzatvorenia zmluvy alebo (z) za účelom plnenia zmluvy, najmä ale nie 
len množstvá, cena, objednávka, obchodné podmienky individuálne dohodnuté, 
považujú obe zmluvné strany za dôverné a/alebo za predmet obchodného 
tajomstva, (ďalej len „Dôverné informácie“) a zaväzujú sa (i) o Dôverných 
informáciách zachovávať mlčanlivosť (ii) Dôverné informácie nepoužiť inak ako 
na plnenie povinností podľa zmluvy (ďalej len „záväzok dôvernosti“). Dodávateľ 
sa zaväzuje, že Dôverné informácie, ktoré mu boli zverené nesprístupni tretím 
osobám, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Pivovaru, alebo tieto 
informácie nepoužije pre iné účely, ako je dohodnuté plnenie. Za porušenie 
obchodného tajomstva sa nepovažuje poskytnutie informácií zamestnancom, 
právnym poradcom, audítorom, osobám v rámci skupiny, ktorej je Pivovar 
členom,; prípadným ďalším konzultantom ako aj na účely štatistiky a výkazníctva 
(v zmysle právnych predpisov) alebo za účelom výkonu práva a to 
v nevyhnutnom rozsahu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť zo zmluvného 
vzťahu platí aj po skončení platnosti zmluvy. Porušenie záväzku dôvernosti je 
dôvodom na odstúpenie od zmluvy a poškodenej zmluvnej strane vzniká nárok 
na náhradu škody v plnom rozsahu. Popri nároku na náhradu škody má  Pivovar 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 16.600 €. 

8.5 Pri zabezpečovaní plnenia môže dodávateľ používať obchodné označenia, 
ochranné známky, motívy, logá, zapísané aj nezapísané označenia tovarov, 
osobitné označenia výrobkov Pivovaru (ďalej len „Známky“), ak Pivovar poskytol 
dodávateľovi ich predlohu. Dodávateľ nie je oprávnený používať Známky za iným 
účelom ako je zabezpečovanie plnenia v prospech Pivovaru. Po skončení zmluvy 
je dodávateľ povinný okamžite prestať používať Známky. Z dôvodu 
zabezpečenia náležitej ochrany nehmotných práv k Známkam je dodávateľ 
zaviazaný neponúkať a nedodávať tovar označený týmito Známkami (alebo 
označeniami zameniteľnými so Známkami) tretej osobe a je povinný zabezpečiť 
v celom rozsahu dodržiavanie ochrany duševného vlastníctva Pivovaru. 
Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Ak 
dodávateľ nie je súčasne aj výrobcom tovaru, je povinný zabezpečiť dodržanie 
tohto článku u výrobcu a u všetkých svojich dodávateľov.  

8.6 Duševné vlastníctvo znamená akékoľvek patenty, ochranné známky, práva k 
internetovým doménam, úžitkové vzory, registrované dizajny, dizajnové práva, 
práva k databázam, autorské práva, práva k topografiám polovodičov, právo 
k obchodnému tajomstvu, dôverné informácie, know-how, obchodné značky, 
obchodné meno alebo práva s nimi súvisiace a akékoľvek iné známe práva 
duševného vlastníctva tu neuvedené či už sú registrované alebo neregistrované, 
po celú dobu trvania ich registrácie, ochrany alebo žiadosti o registráciu. 
Dodávateľ vyhlasuje, že (i) plnením zmluvy neporušuje Duševné vlastníctvo 
tretej osoby (ii) Pivovar používaním tovaru dodaného podľa zmluvy neporuší 
Duševné vlastníctvo tretej osoby. V prípade nepravdivosti alebo porušenia tohto 

vyhlásenia sa dodávateľ zaväzuje (x) nahradiť Pivovaru všetky a akékoľvek 
škody a/alebo súvisiace náklady vyplývajúce z porušenia tohto vyhlásenia 
a/alebo (y) na výzvu Pivovaru prevezme záväzok (dlh) vyplývajúci z porušenia 
tohto vyhlásenia.  

8.7 Ochrana osobných údajov. Na základe §78 ods. 3 z.č. 18/2018 Z.z. a zmluvy, 
pre účely plnenia zmluvy a súvisiace prevádzkové potreby, ako aj pre účely 
výkonu práv, plnenie záväzkov z tejto zmluvy a na účely ochrany pred škodami 
na majetku, obmedzenie úverového (kreditného) rizika, plnenie povinností podľa 
z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 
ochrane pred financovaním terorizmu, Pivovar spracováva, bude spracovávať po 
dobu platnosti zmluvy a následne po dobu nevyhnutnú pre uplatnenie nárokov 
(predpoklad doby: 10 rokov):  

a) osobné údaje dodávateľa (ak je fyzickou osobou 
podnikateľom), v rozsahu bežných osobných údajov, najmä: titul, meno, 
priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, 
funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo 
zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, 
adresa elektronickej pošty na pracovisko; 

a) osobné údaje zamestnancov, ktoré Dodávateľ poskytol resp. 
poskytne v rozsahu bežných osobných údajov, najmä: titul, meno, priezvisko,  
pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo 
zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto 
výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na 
pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa. 
Pivovar poskytuje dodávateľovi smernicu o ochrane súkromia fyzických osôb na 
tomto odkaze: https://www.prazdroj.sk/ochrana-sukromia, ohľadne povinnej 
informácie podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Nariadenia (EÚ)2016/679 (ďalej ako “GDPR“). 
Dodávateľ sa Pivovaru zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť, a v prípade, ak 
sa na  spracovanie osobných údajov jeho zamestnancov vzťahuje GDPR a 
zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dodávateľ zabezpečuje 
náležité kroky na zabezpečenie toho, aby Pivovar splnil svoje povinnosti vo 
vzťahu k fyzickým osobám podľa uvedených právnych predpisov. Pre tieto účely 
dodávateľ vyhlasuje, že dotknutým zamestnancom sú známe základné 
informácie definované v čl. 14 ods. 1 GDPR. Ďalej sa dodávateľ zaväzuje v 
mene Pivovaru oboznámiť zamestnancov so Smernicou o ochrane súkromia. 
Pivovar sa zároveň zaväzuje postupovať pri spracovaní osobných údajov tak, 
aby nedošlo k strate či zneužitiu dát a plniť si všetky svoje povinnosti 
prevádzkovateľa vyplývajúce z GDPR a z.č. 18/2018 Z.z.. Pivovar sa zaväzuje 
použiť osobné údaje výlučne k vyššie uvedeným účelom, pokiaľ osobitný predpis 
neustanovuje inak.  
Pivovar môže poskytnúť dodávateľovi osobné údaje zamestnancov pre účely 
plnenia zmluvy a súvisiace prevádzkové potreby, na dobu trvania zmluvy a 
nevyhnutne potrebný čas po jej skončení (predpoklad 10 rokov), ak nie je inak 
dohodnuté alebo určené, v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, 
odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty 
na pracovisko a identifikačné údaje Pivovaru; v takomto prípade Pivovar 
prehlasuje, že zamestnancom sú známe základné informácie definované v čl. 14 
ods. 1 GDPR. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať pri spracovaní osobných 
údajov tak, aby nedošlo k strate či zneužitiu dát a plniť si všetky svoje povinnosti 
prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. 

8.8 Dodávateľ prehlasuje, že sa oboznámil so "Zásadami obchodnej etiky", platnými 
pre všetkých dodávateľov Pivovaru (ďalej len "Zásady") a zaväzuje sa tieto 
Zásady pri napĺňaní účelu zmluvy dodržiavať. Dodávateľ si je vedomý, že ním 
zavinené porušenie Zásad môže mať za následok odstúpenie Pivovaru od 
zmluvy. Úplné znenie Zásad je k dispozícii na https://www.prazdroj.sk/nas-
pribeh/dolezite-listiny#. 

8.9 Dodávateľ je povinný oboznámiť sa s Kódexom komerčnej komunikácie 
Objednávateľa, ktorý vychádza z etických princípov Pivovaru (ďalej ako „Kódex 
komerčnej komunikácie“) a ako účastník záväzkových vzťahov s Pivovarom sa 
zaväzuje Kódex komerčnej komunikácie rešpektovať a jeho ustanovenia pri 
plnení zmluvy dodržiavať. Dodávateľ rešpektuje právo Pivovaru odmietnuť 
uzavretie obchodného vzťahu a/alebo odstúpiť od zmluvy s takým obchodným 
partnerom, ktorý by Kódex komerčnej komunikácie neprijal alebo ho počas 
zmluvného vzťahu porušil/porušoval. Kódex komerčnej komunikácie je prístupný 
na web stránke: https://www.prazdroj.sk/nas-pribeh/dolezite-listiny#. 

8.10 Súhlas na prijímanie reklamy elektronickou poštou:  dodávateľ v zmysle ust. § 3 
ods.3 z.č. 147/2001 Z.z. o reklame udeľuje Pivovaru súhlas na prijímanie 
reklamy od Pivovaru prostredníctvom elektronickej pošty. 

8.11 Rámcovú zmluvu môže každá zo zmluvných strán vypovedať aj bez uvedenia 
dôvodu s výpovednou dobou 1 (jeden) mesiac odo dňa doručenia písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa výpoveď považuje 
za doručenú na tretí deň od jej odoslania. 

8.12 VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  
8.13 Pivovar zverejnení VOP – aj prostredníctvom Internetu na stránke:  

www.prazdroj.sk.  
8.14 Tieto VOP, zmluva a všetky na ich základe vzniknuté resp. súvisiace právne 

vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia slovenským právom. 
8.15 VOP v tomto znení rušia a nahrádzajú predchádzajúcu verzie VOP pre 

dodávateľov Pivovaru – nákup a sú účinné dňom 01.06.2019. 

 
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 
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PRAVIDLÁ POHYBU PRE DOPRAVCOV 

v areáli spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. (ďalej len „Pivovar“) 
Dopravcom je: 

- externá spoločnosť zabezpečujúca pre Pivovar cestnú nákladnú dopravu za účelom distribúcie a prepravy piva, obalových 

materiálov alebo iných tovarov, 
- dodávateľ Pivovaru, resp. dopravca dodávateľa, zabezpečujúci dopravu dodávky tovaru do  areálu Pivovaru  
- odberateľ Pivovaru, resp. dopravca odberateľa zabezpečujúci dopravu odberaného tovaru z areálu Pivovaru, 

- každý iný dopravca, ktorý sa so súhlasom Pivovaru pohybuje v areáli Pivovaru, 
(ďalej len „Dopravca“). 
 

Pravidlá musí dodržiavať a rešpektovať Dopravca ako aj každý zamestnanec Dopravcu.  
Areálom sa rozumejú objekty a priestory prevádzok Pivovaru najmä na adrese: Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany; 

Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava; Sidónie Sakalovej 88, 014 01 Bytča; Sadová 11D, 052 01 Spišská Nová Ves; Môťovská 

cesta 276, 960 01 Zvolen; Čemernianska 697, 072 22  Strážske; Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš,  (ďalej len „areál“). 
 
Zamestnancom Dopravcu je osoba, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru resp. vykonáva s tým súvisiace práce/úkony v areáli 

Pivovaru v mene a na účet Dopravcu, bez ohľadu na právny titul (ďalej len „zamestnanec Dopravcu“ alebo „vodič“).  
 

1) Vjazd do areálu Pivovaru je povolený iba služobným vozidlám Pivovaru a vozidlám Dopravcov. Vo vozidle Dopravcu sa nesmie 

nachádzať žiadna iná osoba ako zamestnanec Dopravcu (vodič a prípadne závozník) a v spornom prípade bude do areálu 
vpustený iba vodič.  

2) Pohyb motorových vozidiel, vysokozdvižných vozíkov, strojov a ostatných dopravných prostriedkov a zariadení vrátane pohybu 

osôb v areáli Pivovaru sa riadi zvislými a vodorovnými dopravnými značkami, svetelnou signalizáciou, vrátane všetkých 
informačných, príkazových, výstražných a zákazových bezpečnostných značiek a tabúľ. 

3) V celom areáli Pivovaru je povolená najvyššia rýchlosť 15 km/h (s výnimkou prevádzok v Spišskej Novej Vsi a Strážskom kde je 

povolená najvyššia rýchlosť 10km/h), vodiči sú povinní dbať na zvýšenú pozornosť zvlášť vzhľadom k voľnému pohybu 
vysokozdvižných vozíkov v celom areáli, ktoré majú prednosť v jazde pred ostatnými motorovými vozidlami, ostatnými dopravnými 
prostriedkami a k pohybujúcim sa chodcom. Pri prejazde váhou alebo v miestach osobitného určenia (budova skladov, priestor 

prevádzkovania VZV) je maximálna rýchlosť 5 km/h.. 
4) Pohyb zamestnancov Dopravcu v areáli Pivovaru môže prebiehať iba po určených trasách/chodníkoch a po prechodoch, pričom títo 

zamestnanci Dopravcu musia dodržiavať zásady osobnej bezpečnosti a nesmú vstupovať do objektu alebo prevádzky v areáli, kde 

nevykonávajú žiadnu pracovnú činnosť, službu alebo dozor tzn. voľný pohyb po areáli je zakázaný. Platí zákaz vykonávať 
akékoľvek činnosti, ktoré nesúvisia so zabezpečovanou prepravou. 

5) Každý účastník premávky na komunikáciách v areáli Pivovaru (vrátane chodcov) sa musí správať pozorne a ohľaduplne tak, aby 

neohrozil bezpečnosť a plynulosť premávky a ostatných užívateľov komunikácie. Je povinný predovšetkým prispôsobiť svoje 
konanie stavebnému a dopravno-technickému stavu komunikácie a povahe dopravnej prevádzky, dodržiavať dopravné značky 
a dopravné zariadenia a dodržiavať pokyny zamestnancov železničnej vlečky, pokyny zamestnancov oddelenia dopravy a strážnej 

služby.  
6) Každý účastník cestnej premávky na komunikáciách v areáli Pivovaru musí dbať na to, aby prevádzkou vozidla nepoškodzoval 

povrch ani súčasť komunikácie a/alebo dopravné označenie ako aj neznečisťoval nákladom alebo manipuláciou s vozidlom 

komunikáciu. Ak aj napriek tomu dôjde pri prevádzke vozidla ku znečisteniu komunikácie, účastník, ktorý znečistenie spôsobil je 
povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Zamestnanec Dopravcu je povinný zabezpečiť prepravovaný materiál vo vozidle 
tak, aby nemohlo dôjsť k jeho vypadnutiu počas pohybu vozidla v areáli Pivovaru.  

7) V prípade, ak vznikne stav ohrozujúci bezpečnosť premávky na komunikácii (najmä dopravná nehoda tzn. stret prevádzky 
dopravných prostriedkov alebo ich stret s chodcom), je zamestnanec Dopravcu povinný nahlásiť vzniknutú udalosť ihneď 
zamestnancom strážnej služby. Rovnako sa postupuje i v prípade poškodenia komunikácie, dopravného značenia alebo 

poškodenia majetku Pivovaru či tretej osoby. 
8) Dopravca je povinní rešpektovať pokyny a obmedzenia na dopravných značkách a informačných značkách a tabuliach 

umiestnených pred vstupom do areálu a priamo v areáli  Pivovaru/najmä obmedzenie rýchlosti, zákaz vstupu deťom, bezpečnostné 

pokyny pre pohyb a pod./ a pokyny strážnej služby pôsobiacej v areáli Pivovaru týkajúce sa najmä: vstupu a výstupu motorových 
vozidiel, kontroly vnášaných a vynášaných vecí do areálu Pivovaru, výkonu iných bezpečnostných opatrení a kontroly na požitie  
alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.  

9) Dopravca a/alebo zamestnanec Dopravcu nesmie (i) vnášať do areálu Pivovaru alkohol alebo omamné a psychotropné látky, 
zbrane, strelivo alebo nástražné systémy, (ii) požívať alkoholické nápoje a omamné a psychotropné látky v areáli Pivovaru a (iii) 
vstupovať pod ich vplyvom do areálu Pivovaru. 

10) Pivovar je oprávnený (realizáciou je poverená strážna služba) zistiť, či zamestnanec Dopravcu nie je pod vplyvom alkoholu, 
omamných látok alebo psychotropných látok v zmysle interných pravidiel Pivovaru. V prípade odmietnutia kontroly na požitie 
alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok sa postupuje, akoby táto kontrola zistila vplyv alkoholu, omamných látok 

alebo psychotropných látok. V prípade zistenia vplyvu alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok u zamestnanca 
Dopravcu, Pivovar:  

 má právo voči Dopravcovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 350,-€ a to za každé jednotlivé zistenie; pre vylúčenie 
pochybností sa za pozitívny výsledok kontroly na požitie alkoholu považuje nameraná hodnota vyššia ako 0 mg/l. Pivovar má 
právo jednostranne započítať svoju pohľadávku titulom nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty s  pohľadávkou Dopravcu voči 

Pivovaru ak takáto existuje, 

 je oprávnený zakázať vstup zamestnancovi Dopravcu do areálu Pivovaru resp. ho vykázať z areálu Pivovaru. 
11) Dopravca a/alebo zamestnanec Dopravcu je povinný nahlásiť strážnej službe pri vstupe do areálu Pivovaru dovážaný tovar, 

materiál alebo obaly, ktoré nie sú určené na vykládku v areáli Pivovaru, prítomnosť osôb vo vozidle okrem vodiča a závozníka je 
neprípustná. 



 

 

12) V prípade vozidiel s presným časovým harmonogramom musí zamestnanec Dopravcu  dodržiavať presný čas pristavenia vozidla; 
zamestnanec Dopravcu nesmie blokovať vstup, resp. výstup z areálu Pivovaru z dôvodu skoršieho pristavenia vozidla, resp. 
z dôvodu časového zdržania; 

13) Zamestnanec Dopravcu je povinný pred vstupom, resp. výjazdom z areálu Pivovaru vždy zastaviť pred strážnicou a to aj v prípade 
zdvihnutej rampy; areál možno opustiť alebo do neho vojsť až na pokyn strážnej služby.  

14) Zamestnanec Dopravcu je povinný pristaviť vozidlo k vykonaniu kontroly pri vstupe, resp. výstupe z areálu Pivovaru už 

odplachtované z obidvoch strán; súčasne platí, že pri pohybe vozidla v areáli Pivovaru musí byt tovar naložený na vozidle 
zabezpečený proti vypadnutiu, tak aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb pohybujúcich sa po vnútro areálových komunikáciách. 

15) Po vykonaní vstupnej konroly vozidla smie vozidlo Dopravcu vôjsť do areálu len v prípade, že tovar naložený na vozidle je 

dostatočne zabezpečený proti vypadnutiu. 
16) V prípade vstupu do areálu na Pivovarskej 9, Veľký Šariš je zamestnanec dopravcu povinný bezpodmienečne dodržiavať povinnosti 

držiteľa vstupnej karty ako aj usmernenia strážnej služby a vedúcich zmien, týkajúce sa evidenčného kartového systému      

17) Dopravca sa môže pohybovať v areáli Pivovaru (peši aj vozidlom) len po vopred určených trasách a podľa pokynov zamestnancov 
Pivovaru (spravidla vedúceho zmeny v sklade) a/alebo strážnej služby obzvlášť: 
a) vstup do skladovacích priestorov a manipulačných priestorov (ďalej len „Skladu“) mimo doby nakládky a vykládky  je prísne 

zakázaný! 
b) vjazd do Skladu je možný na pokyn zamestnanca Pivovaru alebo signalizačného zariadenia (semafor),  
c) vozidlo na nakládku, vykládku v areáli na Pivovarskej 9, Veľký Šariš sa pristavuje na plochu vyznačenú na komunikácii, 

pričom musí už byť vopred odplachtované z obidvoch strán; vozidlo na nakládku v inom ako vyššie uvedenom areáli Pivovaru 
sa pristavuje na miesto podľa pokynu povereného zamestnanca Pivovaru, 

d) po ukončení nakládky a  po skontrolovaní nakládky povereným zamestnancom Pivovaru vodič neodkladne vychádza 

vozidlom z areálu Pivovaru, 
e) voľný pohyb po sklade v areáli Pivovaru je zakázaný, nutný pohyb je možný len vo vyznačených priestoroch,  
f) vozidlo na vykládku sa pristavuje len do vyznačených priestorov alebo priestorov podľa pokynu povereného zamestnanca 

Pivovaru. Vozidlo je možné začať vykladať len po ukončení kontroly príjmu a po príprave vozidla vodičom na vykládku 
(odplachtovanie z obidvoch strán vozidla a odňatie bočných líšt al. dosák), 
vodič musí pred nakládkou a vykládkou vozidlo zabezpečiť proti nežiaducemu pohybu, a to vypnutím motora, vytiahnutím 

kľúča zo zapaľovania a použitím klinu. Návesy, jednonápravové prívesy a polo prívesy musia byť tiež podoprené; v prípade 
vozidiel, u ktorých sa využíva tlakový vzduch vyrobený s použitím bežiaceho motora vozidla k nakladania/vykladaniu a ku 
stabilizácii plošiny (ložnej plochy) sa musia na zabezpečenie vozidla proti pohybu použiť dva kliny na kolese,  

g) počas nákládky a vykládky vozidla musí vodič  zotrvať vo vozidle alebo v jeho blízkosti ,a to na vyznačenom mieste pri 
vozidle; asistovať pri nakládke alebo vykládke možno len zo strany vozidla, kde prebieha nakládka alebo vykládka,  

h) počas nakládky a vykládky vozidla nesmie vodič vozidla vstupovať bez vedomia vodiča vysokozdvižného vozíka  do 

pracovného priestoru vysokozdvižného vozíka a do priestoru medzi vozidlom a vysokozdvižným vozíkom; minimálna 
bezpečná vzdialenosť od vysokozdvižného vozíka je 1,5 metra,  

i) prechádzať alebo vykonávať akúkoľvek činnosť zo strany vodiča (napr. manipuláciu s  plachtou, manipulácia s bočnými 

lištami,..) na opačnej strane nákladného vozidla, ako na tej, kde pracuje VZV, je prísne zakázané  
j) pri nakládke a vykládke nákladného automobilu na spevnenej ploche musí jeho vodič stať mimo vozidla vo vymedzenej 

čakacej zóne v blízkosti kabíny, v bezpečnej vzdialenosti aspoň vo vzdialenosti 1,5 násobok maximálnej výšky bremena od 

miesta nakladania/vykladania VZV a sledovať proces nakládky/vykládky VZV alebo čakať vo vymedzenej bezpečnej čakacej 
zóne. 

k) počas nakládky a vykládky vozidla platí zákaz telefonovania vodičov vozidiel, 

l) naštartovanie vozidla po nakládke alebo vykládke je možné až po dohode vodiča so skladníkom.  
18) Dopravca je plne zodpovedný za škody, ktoré spôsobí na majetku Pivovaru alebo osôb tretích, nachádzajúcich sa v  areáli a je 

povinný túto škodu nahradiť.   

19) Dopravca a Pivovar sa dohodli, že odstránenie škody spôsobenej Dopravcom na majetku Pivovaru prevádzkou vozidiel 
vykonávajúcich dopravu bezodkladne zabezpečí Pivovar; výška náhrady škody, ktorú zaplatí Dopravca Pivovaru bude potom 
v čiastke, ktorá sa rovná výške nákladov vynaložených Pivovarom na odstránenie vzniknutej škody.  

20) Zamestnanec Dopravcu môže používať výlučne vyhradené sociálne zariadenia.  
21) Fajčenie v areáli je zakázané, s výnimkou vopred určeného vyhradeného priestoru. V areáli platí absolútny zákaz svojvoľnej 

manipulácie s otvoreným ohňom 

22) Zamestnanci Dopravcu sú povinní používať pri práci a pri pohybe v manipulačných a skladovacích priestoroch v areáli Pivovaru 
osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré zabezpečuje podľa charakteru práce ich zamestnávateľ (vhodná pracovná obuv 
v prevedení min. S1, pracovný odev –dlhé nohavice, ochranné rukavice, výstražný bezpečnostný odev -reflexná vesta, ochranná 

prilba a pod.).  
23) Dopravca je povinný zabezpečiť Zamestnancom Dopravcu oblečenie (pracovný odev) tak, aby títo boli viditeľne označený logom 

alebo názvom Dopravcu alebo iným nezameniteľným spôsobom podľa, ktorého budú ľahko rozpoznateľní (aj na diaľku) od 

ostatných osôb pohybujúcich sa v areáli Pivovaru. 
24) Zamestnanci Dopravcu sú povinní okamžite oznámiť zamestnancovi Pivovaru (spravidla vedúcemu zmeny v sklade) a/alebo 

strážnej službe  nedostatky, ktoré nemôžu sami odstrániť a ktoré by mohli ohroziť ich život alebo zdravie, alebo  život či zdravie 

iných osôb nachádzajúcich sa v areáli Pivovaru. 
25) Zamestnanci Dopravcu sú povinní ihneď oznámiť zamestnancovi Pivovaru (spravidla vedúcemu zmeny v sklade) a/alebo strážnej 

službe každý pracovný úraz (aj keď je prítomný ako svedok) alebo vznik požiaru alebo akýchkoľvek nepomenovaných havárií, 

mimoriadnych situácií alebo poškodenia životného prostredia (napr. únik ropných látok, olejov, riedidiel, jedov a pod.). 
26) Zamestnanci Dopravcu sú povinní dodržiavať platné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú 

na nimi vykonávanú prácu vyplývajúce  najmä zo zákona č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä používať bezpečný pracovný postup na otvorenie resp. 
zdvihnutie plachty nákladného priestoru motorového vozidla, používať vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky, vyplývajúce 
z povahy vykonávanej práce a rešpektovať ostatné bezpečnostné požiadavky uvedené v týchto pravidlách pre dopravcov. Ak sa 

zamestnanci Dopravcu pohybujú v manipulačnom priestore (priestor určený na nakládku a vykládku) alebo v skladovacích 
priestoroch sú povinní nosiť výstražný bezpečnostný odev (napr. výstražnú reflexnú vestu). Ak sa zamestnanci Dopravcu pohybujú 



 

 

v tesnej blízkosti nastohovaných materiálov a stohovacia výška je viac ako 2 metre musia používať ochrannú prilbu. Platí zákaz 
zdržiavať v blízkosti počas pridávania, resp. odoberania materiálu do/zo stohu, resp. vstupovať pod zdvihnuté bremená.  

27) V celom areáli Pivovaru sú zamestnanci Dopravcu povinní dodržiavať hygienické, bezpečnostné a požiarne predpisy vrátane 

takýchto interných predpisov Pivovaru a zásady bezpečného správania sa na pracovisku.  
28) Zamestnanci Dopravcu sú povinný dodržiavať zákaz akýchkoľvek opráv a údržby vozidla v areáli Pivovaru. 
29) Vodič je oprávnený parkovať vozidlo len na mieste na to určenom; je zakázané (x) státie s  vozidlami na miestach, kde ich státie 

sťažuje plynulú a bezpečnú premávku ostatných vozidiel (v zákrutách, na úzkej ceste, prístupová komunikácia,  úniková cesta, 
núdzový východ, požiarne nástupné plochy atď.); (y) státie v tesnej blízkosti nastohovaných materiálov (prepravky, KEG sudy).   

30) Vodič môže prechádzať v blízkosti VZV len na pokyn vodiča VZV - jednou rukou naznačený „pohyb vpred“ v zmysle Nariadenia 

vlády SR č. 387/2006 Z. z. Vodič nesmie počas nakládky, resp. vykládky vstupovať bez vedomia vodiča VZV do priestoru medzi 
vozidlom a VZV realizujúcim nakládku, resp. vykládku vozidla  

31) Vodič je povinný zdržiavať sa vo vozidle alebo v jeho  blízkosti a mať pri sebe dokumenty potrebné k prevádzke vozidla (napr. 

techn. preukaz).  
32) Vodič je povinný venovať zvýšenú pozornosť jazde na nebezpečných a neprehľadných miestach, napr.: pri prechádzaní popri 

chodcoch a iných účastníkoch cestnej premávky, pri prechádzaní v manipulačných priestoroch a v blízkosti nich, pri prechádzaní 

popri vstupných otvoroch objektov, pri cúvaní vozidlom a jeho otáčaní, pri prechádzaní vedľa vykonávaných manipulačných, 
stavebných a montážnych prác.  

33) Pivovar je oprávnený (realizáciou je poverený autorizovaný BT, vedúci zmeny, lokálny resp. regionálny vedúci logistiky, resp. vedúci 

centrálneho skladu a strážna služba) kontrolovať, či zamestnanci Dopravcu pri pohybe v areáli Pivovaru dodržiavajú požiadavky 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce z platnej legislatívy a z týchto pravidiel. V prípade zistenia porušovania pravidiel 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a týchto pravidiel má Pivovar: 

 právo voči Dopravcovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-€ a to za každé jednotlivé zistenie. Pivovar má právo 
jednostranne započítať svoju pohľadávku titulom nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty s   pohľadávkou Dopravcu voči 

Pivovaru ak takáto existuje, 

 oprávnenie vykázať zamestnanca Dopravcu z areálu Pivovaru. 
34) Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („Nariadenie“) a z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Určená 
pre Dopravcu- fyzickú osobu a zamestnancov Dopravcu t.j. „Dotknuté osoby“. 

Pivovar (ďalej tiež ako „Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia spracováva osobné údaje osôb (i) vstupujúcich do 
priestorov areálu – a to obrazové záznamy získané z kamerových systémov a (ii) pre umožnenie vstupu do prevádzkových 
výrobných priestorov získava od dotknutej osoby: meno, priezvisko, číslo OP, firma (zamestnávateľ), prehlásenie o bezinfekčnosti, 

podpis   (ďalej len „Osobné údaje“), a to  
- na účely ochrany majetku a zdravia; 
- za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu; 

- za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, a to ochrany majetku prevádzkovateľa a dotknutých 
osôb, dohľadu nad bezpečnosťou areálu a vnútorných priestorov, odhaľovania kriminality v areáli; 
lebo spracovanie je nevyhnutné z titulu oprávneného záujmu Spoločnosti.  

Osobné údaje sú archivované po nevyhnutne potrebnú dobu – 14 dní až 3 roky.  
Osobné údaje sú ďalej odovzdané nasledujúcim subjektom: SBS, zmluvným partnerom pôsobiacim v areáli (najmä DC), ako aj 
zdieľané v rámci skupiny ASAHI. 

Osobné údaje sú Dotknutými osobami poskytnuté povinne resp. automaticky zaznamenávané kamerovými systémami, bez toho nie 
je umožnený vstup do areálu. Pri spracúvaní Osobných údajov nedochádza k profilovaniu ani k rozhodovaniu založenom výhradne 
na automatizovanom spracovaní.  
Spoločnosť za súčinnosti Dopravcu informuje Dotknuté osoby, že za podmienok definovaných v Nariadení má Dotknutá osoba voči 

Spoločnosti: 
a) právo na prístup ku svojim Osobným údajom; 
b) právo na opravu nepresných Osobných údajov; 

c) právo na výmaz svojich Osobných údajov; 
d) právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie jej Osobných údajov v prípade, že: (i) Dotknutá osoba popiera presnosť 

Osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol presnosť Osobných údajov overiť; (ii) spracovanie je 

protiprávne a dotknutá osoba odmieta výmaz Osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia; (iii) Spoločnosť  
už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu 
právnych nárokov; (iv) Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 Nariadenia, kým nebude overené , 

či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby; 
e) právo na prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;  
f) právo poznať povahu automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto 

spracovania vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov Dotknutej osoby;  
g) má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (viď vyššie), vrátane 

profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka a je nevyhnutné k uzatvoreniu 

Zmluvy, avšak iba ak sa toto rozhodnutie netýka plnenia Zmluvy medzi dotknutou osobou a Spoločnosťou;  
h) pokiaľ je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva 

a slobody fyzických osôb, Spoločnosť oznámi toto porušenie bez zbytočného odkladu Dotknutej osobe.  

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení právo vzniesť námietku. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad 
na ochranu osobných údajov. Za účelom uplatnenia svojich práv môže Dotknutá osoba kontaktovať Spoločnosť, konkrétne jej 
zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa Nariadenia, písomne na adrese sídla Spoločnosti alebo na emailovej adrese 

personaldataprotection@eu.asahibeer.com.  Informácia o spracúvaní osobných údajov pre vstup do areálu je k dispozícii na každom 
vstupe do areálu. 
 

Vo Veľkom Šariši, dňa 22.06.2019  Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 
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