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ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI LIBEX, s.r.o. TÝKAJÚCI SA JEJ  

ODBERATEĽSKO DODÁVATEĽSKÝCH VZŤAHOV 

 
((prijatý spoločnosťou LIBEX, s.r.o. v zmysle § 5 zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach 

v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorých predmetom sú potraviny) 

 

 

 

Spoločnosť LIBEX, s.r.o. prijala tento etický kódex za účelom zabezpečenia transparentného, etického 

a férového obchodovania s tovarom, ktorým sú potraviny. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. týmto kódexom výslovne 

vyjadruje svoju vôľu podieľať sa na vytváraní právnych vzťahov so svojimi dodávateľmi nielen v intenciách 

zákona č. 362/2012 Z. z., ale v intenciách zákon č. 362/2012 Z. z. prekračujúcich tak, aby skutočne dodávatelia 

spoločnosti LIBEX, s.r.o. mali zaručenú hlbšiu a intenzívnejšiu ochranu ich dodávateľského postavenia ako aj 

aby ich právne postavenie bolo jednoznačne artikulované pred ako aj za trvania obchodných vzťahov. 

 

 

 

I. 
Všeobecné obchodné podmienky. 

 

 

1.1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LIBEX, s.r.o. ako odberateľa potravín, týkajúce sa všetkých 

spoločnosťou LIBEX, s.r.o. uzatváraných obchodov po prijatí tohto Etického kódexu musia byť  pri dojednávaní 

obchodu na požiadanie dodávateľa vždy  predložené v písomnej forme tomuto dodávateľovi.   

 

1.2. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. sa zaväzuje v prípade zmeny svojich Všeobecných obchodných podmienok dodávateľov 

o tejto skutočnosti vhodne upovedomiť pri prerokovávaní nového obchodu.   

 

1.3. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. sa zaväzuje platiť dodávateľom v rozumných lehotách po vystavení faktúry dodávateľa.   

 

 

II. 
Ceny a platby.  

 

2.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. ako odberateľ potravín sa zaväzuje priamo alebo nepriamo nepožadovať od dodávateľov 

zníženie cien alebo zvýšenie poskytnutých zliav pokiaľ písomná  požiadavka nie je dodávateľovi doručená pred 

dodaním tovaru, ktorého sa má zľava alebo nižšia cena týkať.   

 

2.2. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. ako odberateľ sa zaväzuje, priamo alebo nepriamo,  nepožadovať od dodávateľov 

neprimeranú platbu za náklady spoločnosti LIBEX, s.r.o. v podobe:  

 Materiálneho zabezpečenia rokovaní alebo vyhľadávania nových alebo perspektívnych dodávateľov  

 Nákladov umeleckého alebo dizajnového stvárnenia obalov spoločnosti LIBEX, s.r.o.  

 Nákladov zákazníckeho alebo trhového prieskumu 

 Nákladov otvorenia a zariadenia obchodu, skladu alebo inej prevádzky spoločnosti LIBEX, s.r.o.  

 Nákladov starostlivosti o zamestnancov spoločnosti LIBEX, s.r.o. 

2.3. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. ako odberateľ sa zaväzuje, priamo alebo nepriamo,  nepožadovať od dodávateľa platbu 

kompenzujúcu nižší zisk spoločnosti LIBEX, s.r.o. ako bol zisk očakávaný  a to za produkty dodávané 

dodávateľom.   

 

2.4. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. ako odberateľ sa zaväzuje, priamo alebo nepriamo,  nepožadovať od dodávateľa platbu 

za zničený alebo poškodený tovar alebo tovar po záruke prijatý a uskladnený spoločnosťou LIBEX, s.r.o.. Toto 

však neplatí v prípade, ak poškodenie,  zničenie alebo expirácia tovaru nastala z dôvodu zavinenia dodávateľa 
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alebo ak sa na tejto platbe za tovar zničený, poškodený alebo expirovaný spoločnosť LIBEX, s.r.o. s dodávateľom 

dohodla písomne pred dodávkou tovaru, ktorého sa táto platba má týkať.     

 

2.5. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. sa zaväzuje s najväčšou mierou korektnosti pristupovať k vyrozumeniu dodávateľa 

ohľadom nastania prípadu podľa čl. 2.4. posledná veta tohto Kódexu a v primeranej lehote o svojom nároku podľa 

tohto ustanovenia dodávateľa upovedomiť. 

 

2.6. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. sa ako odberateľ zaväzuje, priamo alebo nepriamo,  nepožadovať od dodávateľa platbu 

za zaradenie tovaru dodávateľa do ponuky spoločnosti LIBEX, s.r.o..  

 

2.7. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. sa ako odberateľ zaväzuje, priamo alebo nepriamo,  nepožadovať od dodávateľa platbu 

za zabezpečenie lepšej pozície jeho produktu v ponuke spoločnosti LIBEX, s.r.o. jej odberateľom.  

 

 

III. 
Akcie.  

 

 

3.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. sa zaväzuje zodpovedne pristupovať k objednávaniu akciového tovaru dodávateľa tak, 

aby neboli odobraté množstvá tovaru nad rozumnú mieru reálneho umiestniteľného tovaru na trh resp. aby 

odobratý tovar bol v rozumnej lehote spoločnosťou LIBEX, s.r.o. jej zákazníkom odpredaný.    

 

3.2. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť to, aby  boli akciové ponuky spoločnosti LIBEX, s.r.o. na tovar 

dodávateľov  transparentne  kalkulované.   

 

IV. 
Reklamácie zákazníkov. 

 

4.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. sa ako odberateľ zaväzuje, že sa ako dodávateľ odobraného tovaru bude správať voči 

svojim vlastným dodávateľom zodpovedne a transparentne, predovšetkým sa zaväzuje vybavovať reklamácie 

tovaru dodaného svojich dodávateľov čestne, svedomito a s prihliadaním na dobré meno dodávateľa  a jeho tovaru. 

Zaväzuje sa, že reklamácie tovaru bude vybavovať, pokiaľ to bude možné,  predovšetkým výmenou tovaru za nový 

tovar dodávateľa a zaväzuje sa, že dodávateľa o reklamačnom procese oboznámi a zodpovedne a presne vymedzí  

v tejto súvislosti vzniknuté reklamačné nároky voči vlastným dodávateľom.   

 

 

 

V. 
Vzťahy s tretími osobami. 

 

5.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. sa ako odberateľ zaväzuje, priamo alebo nepriamo,  nepožadovať od dodávateľa, aby 

tento odobral tovar, službu alebo inú vec alebo nemajetkové právo od akejkoľvek tretej osoby, od ktorej za toto 

sprostredkovanie obchodu obdrží províziu. Toto neplatí, pokiaľ dodávateľov alternatívny zdroj na tento tovar, 

služby, iné veci alebo nemajetkové práva nesplní objektívne kvalitatívne kritéria (akosť), ktorá je nevyhnutná na 

splnenie povinností vlastných dodávateľových povinností voči spoločnosti LIBEX, s.r.o. alebo pokiaľ je 

dodávateľov alternatívny zdroj drahší ako spoločnosťou LIBEX, s.r.o. sprostredkovaná ponuka tretej osoby.   

 

 

 

VI. 
Záverečné ustanovenia. 

 

6.1. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. zabezpečí, aby sa tento etický kódex stal súčasťou základných vedomostí 

a uplatňovaných praktík zamestnancov spoločnosti LIBEX, s.r.o. a rovnako zabezpečí, aby každý zamestnanec 

spoločnosti LIBEX, s.r.o., ktorého pracovnej náplne sa napĺňanie ustanovení tohto Kódexu môže týkať, mal tento 

Kódex  v písomnej podobe k dispozícii.      

 

6.2. Tento Kódex sa týka iba dodávok potravín, netýka sa žiadneho iného tovaru.  
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6.3. Tento Kódex je naplnením a prihlásením sa spoločnosti LIBEX, s.r.o. k východiskám zákona č. 362/2012 Z. z. 

o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú 

potraviny. Tento Kódex zákon č. 362/2012 Z. z. nenahrádza a ani nedopĺňa, je iba vyjadrením dobrovoľnej 

participácie spoločnosti LIBEX, s.r.o. na širšom a dôslednejšom dodržiavaní tohto zákona a obchodnej etiky 

v rámci činnosti spoločnosti LIBEX, s.r.o..  

 

6.4. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. každého svojho dodávateľa s týmto Kódexom oboznámi jeho predložením v písomnej 

forme a bude požadovať jeho aplikáciu na svoje právne vzťahy jeho neoddeliteľným  priložením k zmluvám so 

svojimi dodávateľmi, avšak toto voči svojim zmluvným partnerom nebude priamym alebo nepriamym spôsobom 

vynucovať. Vyhradzuje si však právo neuzatvoriť obchod so subjektmi, ktoré  predovšetkým z dôvodu vlastnej 

snahy o vyhýbanie sa transparentnému a poctivému obchodu s potravinami k tomuto Etickému kódexu nebude 

chcieť pristúpiť. 

 

6.5. Pokiaľ je v tomto Kódexe požadovaná pre akýkoľvek úkon písomná forma, rozumie sa tým akákoľvek písomná, 

faxová alebo e-mailová forma komunikácie.   

 

6.6. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. sa v zmysle svojej obchodnej kultúry zaväzuje so svojimi dodávateľmi akékoľvek 

obchodné spory riešiť predovšetkým dohodou.  

          

 

 

V Žiline dňa 24.1.2013                                                                           

                                                                                                                          Ing. Helena Cvachová  

                                                                                                                           konateľ spoločnosti 

                                                                                                                                LIBEX, s.r.o. 

 

 

 

 


