
ZľILUVA

o poskytovaní audítorských sluŽieb lzavretápodľa $ 269 ods. 2 zákonač' 5l3ll99l Zb., obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

číslo zmluvy:
(ďalej len,,Zmluva")

4 L1

I. Zmluvné stľany:

Dodávatel' GA-AUDIT s.r.o.' č. licencie 383
zastupená: Jolana Takacsova,Ing., zodpovedný audítor č. licencie 822
so sídlom: ul.Z.Kodalya 769129,924 00 Galanta
lČo ::o 665 835
lČ opH: sK2o2224o253
bankové spojenie: 4004043268/7 500

(ďalej len,,Dodávateľ")

odbeľateľ Mesto Šal'a
zastupená: Mgľ. Jozef Belic(ý, pľimátor mesta
so sídlom: Nám. sv. Tľojice 7,927 15 šaľa
lČo: oo:ootgs
DIČ:2021024049

(ďalej len,,Odberatel*')

(Dodávateľ a odberatel'spoločne ďalej len ako ,,zmluvné stľany")

II. Pľedmet Zmluvy:

Dodávatel' sa zaväzlje zabe4ečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy:

a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 vykonaný nezávislým audítoľom v súlade so zákonom č.
423/2015 Z. z. o štatutáľnom audite a o Zmene a doplnení zákona č. 43112002 Z.z' itčtovníctve v mení neskorších
pľedpisov (ďalej len ,,zákon o audítoroch") a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej ľepublike za
účtovné obdobie, ako aj v súlade s Medzináľodnými audítorskými štandardmi (ďalej len ''ISA''),

b) overenie hospodáľenia mesta podl'a rozpočtu zarok2020 v súlade so zákonom 52312004 Z. z. ahospodárenie
s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vyvoj dlhu a dodľžiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania,

c) audit súladu qýročnej správy za rok 2020 zostavenej podl'a $ 20 zákona 43112002 Z'z' v platnom znení s
auditovanou účtovnou závierkou,

d) overenie súladu údajov vo qýĺočnej správe s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou mesta za rok
2020.

III. Vykonanie predmetu Zmluvy:

l) Predpokladaný časoý rozvrh služieb vykonaných v priestoroch účtovnej jednotkyje takýo:

I. etapa: Prípravné práce, plánovanie auditu :január- február2D2l

II. etapa: Audit účtovných dokladov : február - aprí12021

III. etapa: Záverečné pľáce, list vedeniu, vydanie správy audítoľa :máj202l

IV. etapa: Audit konsolidovanej účtovnej závierky : do 30. septembra 202l

Predbefué termíny sa môžu zmeniť podl'a okolností na základe dohody obidvoch strán. odberatel' predloží
konečnú hlavnú účtovnú knihu, obratovú predvahu, ne čistopis účtovných ýkazov, poznámky, hlavnú knihu a denník
exceli na USB kľúči a všetky údaje poĺebné pre audit ďo 3l.03'202l '

Na audite sa zúčastnia aj asistenti audítoľa.

2) odberatel'je povinný dodať dodávatel'ovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu služieb súvisiacich s
pľedmetom zmluvy, a to priebeŽne podl'a požiadaviek dodávateľa. V prípade rnýkonu činnosti uvedených v článku
II., pĺsm. a) a b) tejto zmluvy je odberateľ povinný dodať podklady nevyhnutné pľe potľeby rnýkonu tejto činnosti
najneskôľ do 31.03'202l, ľesp. do20.5.202l pre plnenia uvedené v článku II. písm. c) a d) tejto zmluvy.

V zmysle $20, ods.7 zákona o audítoroch audítoľ má pľávo, aby mu účtovná jednotka poskytla požadované doklady
a iné dokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na riadny výkon auditu v ním požadovanej forme, vrátane
takých informácií, ktoré sú právne kvalifikované ako osobné údaje podl'a $4 ods. l zákona č..l22/20l3 Z. z'
V súvislosti so spľacovaním osobných údajov audítorom pre účely zákona č. 297/2008 Z' z' o ochľane pľed
legalizáciou príjmov z tľestnej činnosti a o ochrane pľed financovanĺm teľorizmu a o zmene a doplnení niektoých



zákonov (ďalej len zákon č.297/2008 Z. z') má audítor ako povinná osoba postavenie pľevádzkovatel'a vo vďahu
k IS osobných údajov, ktorého účel spracúvania vymedzuje zákon č.297/2008 Z. z ., a pľeto bude osobné údaje
klienta na účel vykonania starostlivosti spľacúvať v intenciách $ 19 zákona č.297/2008Z. z.bez súhlasu dotknutej
osoby.

3) odberatel' je povinný pre potreby ýkonu sluŽieb uvedených v článku II. tejto zmluvy:

o pľedloŽiť dodávatel'ovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku všetky doklady dokumentujúce činnosť
odberatel'a, ktoré sú potľebné pľe spľávne vykonanie t'ýchto služieb,

. zabezpečiť poľebnú súčinnosti pľi vykonávaní sluŽieb súvisiacich s pľedmetom zmluvy,

o určuje za osobu, ktoľá bude komunikovať s dodávatel'om počas auditu pani Ing. Gabľielu NoŽičkovú.

4) odberatel' nie je povinný poskytnúť dodávateľovi akékol'vek doklady alebo iné mateľiály fýkajúce sa odberateľa,
ak dodávatel'odmietne podpísať protokol o ich prevzatí'

5) Za doklady a iné mateľiály, ktoré budú poskytnuté dodávateľovi za účelom ich kontľoly mimo sídla odbeľateľa
zodpovedá v celom rozsahu dodávatel', ato aŽ do momentu ich vrátenia odbeľatel'ovi. Po vykonaní sluŽieb
uvedených v článku II. tejto zmluvy je dodávateľ povinný bez zbýočného odkladu vrátiť odberateľovi vŠetky
doklady a iné mateľiály od neho prevzaté'

6) V prĺpade, ak odbeľateľ nepredloŽí dodávatel'ovi výľočnú spľávu na overenie, odbeľateľ nie je v nej oprávnený
citovať časti audítoľskej spľávy vyhotovenej dodávatel'om.

7) Dodávateľ sa zaväzllje vykonávať pre odbeľateľa služby v zmysle článku lI., bodu c) tejto zmluvy bez zbýočného
odkladu po tom, čo ho odbeľatel'o to požiada.

8) Poskytnutie sluŽieb špecifikovaných v tejto zmluve musí bý účelné a hospodárne.

9) Dodávatel'je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať odberatel'ovi všetko, čo pľe odberateľa ziska v súvislosti
s poskytovaním sluŽieb špecifikovaných v tejto zmluve. Dodávatel' je povinný odbeľatel'a obomamovať so
skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovaním služieb podl'a tejto znluvy.

10) Dodávatel' je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktoých sa dozvedel v súvislosti
s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto mlluvy.

l l) Dodávateľ považuje informácie, doklady a iné mateľiály poskytnuté odberatel'om pre plnenie pľedmetu zmluvy za
prísne dôverné. okľuh pracovníkov dodávatel'a zabezpečujilcich vykonávanie sluŽieb súvisiacich s pľedmetom
zmluvy bude odberatel'ovi vopľed písomne onlámený.

12) odbeľatel'poskytne dodávatel'ovi aktuálne vyhlásenie podľa bodu 13 pľílohy č. 2.

13) Postup auditu je oprávnený s dodávateľom preľokúvať p. Ing. Gabriela Nožičková . Rokovania sa uskutočnia
minimálne 3 x. Pľi začatí auditu, po I. etape auditu a pľed skončením auditu. Teľmín sa dohodne vzájomne.

Vzmysle Zákona297/2008 $l0 ods. 10 oochrane pred legalizáciou príjmov ztľestnej činnosti aoochrane pred
financovaním teroľizmu a o ZÍnene a doplnení niektoqých zákonov (ďalej len ,,zákon")je audítor, daňoqý poradca,
alebo ekonomic\ý poľadca povinný overiť, či jeho klient koná vo vlastnom mene. Ako štatutárny orgán (poverená
osoba štatutárnym oľgánom) podpisom tejto zmluvy pľehlasujem' Že konám ja ako aj ostatní štatutárni zástupcovia
a splnomocnené osoby vo vlastnom mene.

IV. Cena:

l) odbeľatel' je povinný zaplatiť dodávatel'ovi za zabezpečenie pľedmetu zmluvy cenu podl'a vzájomnej dohody
a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.

2) Cena za služby uvedené v článku II. je 5 330,- € bez DPH na kalendárny rok wátane vedl'ajších nákladov.
Náklady na získavanie infoľmácií hĺadí odberatel'. Faktuľovať sa bude priebežne podl'a dokončenia jednotliých etáp
takto:

Dátum Suma

I. etapa 31.1.202r 1800,- € bez DPH
II. etapa 30.4.2021 1800'- € bez DPH
III. etapa 30.9.2021 1730,- e bez DPH

Všetky platby budú splatné do 14 dní na účet audítorskej spoločnosti, ktoý bude uvedený na faktúľach.
Audítoľská spoločnosť môŽe pozastaviť poskytovanie sluŽieb počas obdobia, z dôvodov neuhradenia splatnej

faktury. V takomto prípade dodávateľ oznámi odberateľovi zmenu harmonogľamu prác, ktoľá nadobudne platnosť po
zap|ateni neuhľadených splatných faktúr. Dodávateľ nevydá podpísanú spľávu audítoľa o audite a list odpoľúčaní, ak
mu odberatel' nezaplatil za vykonaný audit.



3) Sumy uvedené v bode 2. tohto článku podl'a čl.II. je dodávatel'opľávnený faktuľovať odbeľatel'ovi po dokončení
auditu a odovzdaní audítorskej správy.
4) odbeľatel' sazaväzuje uhradiť faktúľu do 15 dní odo dňajej obdľŽania.
5) Ceny špecifikované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH.
6) K uvedeným cenám je dodávatel' oprávnený fakturovať, v zmysle zákona o audítoroch, výdavky účelovo
vynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnuých prác, ktoré budú vopred konzultované s odberatel'om.
7) Pľípadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude riešená písomným
dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zm|uvnými stranami.

V. Platnost'Zmluvy:

l) Táto zmluva sauzatvára na dobu určitú - účtovné obdobie 2020.

2) Táto zmluva je platná dňom jej podpĺsania oboma zmluvnými Stranami a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom
po jej zveľejnení na webovom sídle mesta Šal'a.

3) odberatel' môže kedykol'vek a bez udania dôvodu túto zmluvu vypovedať formou písomnej v,ýpovede doručenej
dodávatel'ovi, pričom platí, Že zmluva zaniká ku dňu doľučenia pĺsomnej ýpovede odbeľatel'a dodávateľovi.
V prípade výpovede zmluvy je odberatel' povinný dodávatel'ovi uhľadiť odmenu za úkony a pľáce vykonané
v súlade S touto zmluvou do dátumu doľučenia výpovede dodávatel'ovi.

4) Dodávatel' je opľávnený vypovedať túto zmluvu len zo závaŽných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná
dôveľa medzi nĺm a odbeľatel'om a|ebo ak odberatel' neposkytuje dodávatel'ovi potrebnú súčinnosť a informácie
nevyhnutné pre výkon pľedmetu zm|uvy. V pľípade výpovede zmluvy je dodávatel'povinný odovzdať odberatel'ovi
všetky doklady a iné materiály, ktoré mu do dňa doľučenia výpovede odberate|' poskytol. Zmluva zaniká v zmysle
všeobecných obchodných podmienok uvedených v Prílohe č.2.

VI. Záverečné ustanovenia:

l) Túto zm|uvu je moŽné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.

2) Právne vďahy vyplývajúce ztejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513ll99I Zb., obchodný
zákonník, v znení neskorších predpisov azákona o audítoroch.

3) Dodávatel'zodpovedá zakvalitné vykonanie pľedmetu zmluvy a za škodu, ktoľú spôsobil odbeľatel'ovi nesprávnym
anekva|itným poskytovaním s|užieb. Nezodpovedá však zavady, ktorých pľíčinou sú nedostatky vdokladoch a
iných materiá|och odovzdaných dodávatel'ovi odberatel'om.

4) odberatel' súhlasí so skutočnosťou, Že v prípade ak dodávatel' zaviní svojou činnosťou škodu odberatel'ovi, bude
moŽné poskytnúť údaje odberatel'a poisťovni, v ktorej je dodávatel' poistený, a to ýlučne za účelom riešenie tejto
poistnej udalosti.

5) odbeľatel' súhlasí, aby dodávatel' v prípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol komunikovať s nastupujúcim
audítorom/audítorskou spoločnosťou v zmysle zákona o audítoľoch $ 32 odsek 6.

6) Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom kaŽdá so zmluvných strán obdržĺ
jeden (l) ľovnopis.

7) Všetky špecifické časti, ktoré neupravuje táto zmluva sa riadia osobitnými obchodnými podmienkami pre
audĺtorské sluŽby uvedené v pľĺlohe č. l ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými v pľílohe č. 2'
ktoré sú neoddelitel'nou časťou tejto zmluvy.

8) odbeľatel' súhlasí, Že audítorskú dokumentáciu dodávatel'a môŽe kontrolovať iný audítor v rámci kontroly kvality
v zmysle ISQC.

9) Audítorská spoločnosť' v prípade neschválenia audítora valným zhromaždením alebo členskou schôdzou, je
povinná vydať spľávu audítora s uvedením informácie, Že sa jedná o dobrovol'ný audit.
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GA-AUDIT s.r.o.
Za dodáv ateľ a: ul' Z Kodálya 7 69n9, 924 00 GAIANTA

ĺČo: to o6s 835 lČ DPFl{sK2 o22)Án?qa
i''s'l

Konatel' audítorskej spoločnosti

-,lrrimátorl/
mest{ Šaľa



Pľíloha l
Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (d'a|ej len
-'všeobecné obchodné podmienky'') sa vzt'ahujú na
sluŽby poskytované dodávatel'om zákazníkovi na
základe potvrdeného listu s ponukou alebo na základe
zmluvy, obsahujúcich tieto všeobecné obchodné
podmienky (d'alej len "zmluva").

Definície:

Nasledujúce slová a pojmy pouŽívané v týchto
obchodných podmienkach majú tento význam:

Služby - sluŽby poskytované dodávatel'om na
základe zmluvy.

Zákazník - príjemca (pľíjemcovia) zmluvy ajeho
spriaznené subjekty'

Zmluva o službách - tieto všeobecné obchodné
podmienky a zmluva, spolu so všetkými dokumentmi
a podmienkami vzťahujúcimi sa na sluŽby ("osobitné
obchodné podmienky'')' na ktore odkazuje zmluva.

Tieto definície sa pouŽijú kedykol'vek sa tieto slová
a frázy vyskytnú v zm|uve o sluŽbách.

Službv a povinnosti dodávatel'a

l Zm|uva definuje sluŽby a d'alšie otázky súvisiace
so službami poskýovanými dodávatel'om' Tieto
obchodné podmienky môŽu byť zmenené, ak je
to výslovne uvedené v zmluve.

2 SluŽby budú poskýované kvalifikovane a s
rozumnou starostlivost'ou.

3 V prípade, Že podl'a zmluvy sa majú na sluŽbách
podiel'at' konkrétne osoby v nej uvedené,
dodávatel' vynaloŽi primerané úsilie na to, aby sa
tieto osoby na sluŽbách skutočne podiel'ali.
Dodávatel' môŽe nahradiť tieto osoby inými
s rovnakou alebo podobnou kvaliťrkáciou, pričom
dodávatel' je povinný dopredu tuto zmenu
prekonzultovat' so zákazníkom.

4 Dodávatel'môŽe pri poskytovaní sluŽieb získavať
dôvemé informácie týkajúce sa obchodných
aktivít a zá|eŽitosti zákazníka (d'alej len
"dôverné informácie"'')' V tejto súvislosti je
dodávatel' povinný dodrŽiavať také obmedzenia
povinnosti mlčanlivosti, ktore boli uložené
oľgánom Slovenskej republiky, ktorého
poŽiadavky sú pre dodávatel'a záväzné, a
dodľŽiavať povinnosti vyplývajúce z právnych
predpisov platných v Slovenskej republike'
Dodávatel' je povinný dodľŽiavať všetky
poŽiadavky vyplývajúce z právnych predpisov
Slovenskej republiky apoŽiadavky príslušných
orgánov, ktoré dodávatel'a zaväzujil poskytnúť
dôverné informácie. Toto ustanovenie sa nebude
aplikovat' v pľípade, Že dôvemé informácie sa

stanú verejne dostupnými alebo v prípade, Že
dodávatel' poskytne tieto dôverné infoľmácie
poisťovatel'ovi pľávnej zodpovednosti
dodávate|'a. Toto ustanovenie sa tieŽ nevĺ'ahuje
na poskytovanie informácií medzi dodávatel'om
a osobami zamestnanými alebo konajúcimi
V mene rôznych právnických osôb v Slovenskej
ľepubliky.

Dodávatel' môŽe v prípade potreby odhalit'
dôvemé informácie pre účely obvyklého
kontrolného procesu druhému partnerovi na
zákazke, alebo pre účely kontroly kvality našich
sluŽieb ďalebo slovenským regulujúcim
orgánom.

Z marketingových, pľopagačných alebo
obchodných dôvodov môŽe mať dodávatel'
záujem na uverejnení informácie, Že dodávatel'
poskyoval zákamikovi pľácu (vrátane sluŽieb).
V takomto prĺpade je dodávatel' opľávnený
zveľejniť meno zákazníka a všeobecný charakteľ
alebo druh poskýovanej práce (alebo sluŽieb)
a akékol'vek detaily, ktoré sú verejne známe'

5 Dodávatel' môŽe odovzdat' písomné stanovisko
alebo potvrdit' písomne ústne stanovisko alebo
odovzdat' finálnu písomnú správu alebo urobiť
ústnu prezentáciu po ukončení sluŽieb' Pľed
ukončením sluŽieb môŽe dodávatel' odovzdat'
ústne, predbeŽné alebo čiastkové stanovisko
alebo správu či prezentáciu, avšak v takomto
pľípade bude mať prednosť písomné stanovisko
alebo finálna písomná správa. Zákaznik nebude
povaŽovať za záväzné akéhokol'vek predbeŽné
stanovisko, správu alebo prezentáciu poskytnutú
dodávatel'om. V prípade, že si zákanlík praje
povaŽovat' ústne stanovisko alebo ústnu
prezentáciu urobenú pri ukončení sluŽieb za
záväzn(l, je povinný informovať o tom
dodávatel'a a dodávatel' je povinný doručit'
písomné potvrdenie príslušného stanoviska.

6 Dodávatel' nie je povinný za Žiadnych okolností
aktualizovat' Žiadne stanovisko, správu alebo iný
výsledok poskytnutých sluŽieb ústne alebo
písomne, a to pre skutočnosti týkajúce sa
stanoviska, správy alebo iného výsledku sluŽieb,
ku ktoým došlo po vydaní stanoviska, spľávy
alebo iného rnýsledku sluŽieb vo finálnej podobe.

7 Akýkol'vek výsledok sluŽieb poskýnutý
zákaznikovi v akejkol'vek foľme alebo podobe,
bude dodaný zo strany dodávatel'a pod
podmienkou, Že je lo v pľospech zákaznika a |en
pre jeho informáciu ana základe toho, okem
prípadov, keď to vyŽadujú právne predpisy alebo
príslušný regulačný orgán, sa nebude d'alej
kopírovať' odkazovat' naň alebo poskytovať ako
celok alebo časť, bez predchádzajúceho
písomného súhlasu dodávatel'a. SluŽby budú



poskytnuté pod podmienkou, že zákazník nebude
uvádzať obchodné meno dodávatel'a, nebude
reprodukovať logo dodávatel'a v akejkol'vek
forme alebo podobe bez pľedchádzajúceho
písomného súhlasu dodávatel'a. Zákaznik je
oprávnený poskytnút' svojím právnym a iným
odborným poradcom akýkol'vek celkový
výsledok sluŽieb, pre účely zĺskania stanoviska
vo vďahu ksluŽbám, za podmienky' že ich
informuje o nasledovnom:

o poskýnutie informácií z ich strany
týkajúcich sa sluŽieb nie je dovolené bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
dodávatel'a, a

o dodávatel' nebude mat' voči nim Žiadnu
zodpovednost' v súvislosti so sluŽbami.

8 Akékol'vek stanovisko, názor, oznámenie
pravdepodobnosti, predpoklad alebo odpoľúčanie
dodané dodávatel'om ako súčasť sluŽieb
nemamená Žiadnu formu garancie, že dodávate|'
určuje alebo predpovedá budúce udalosti alebo
okolnosti..

9 Zákanik beľie na vedomie, Že dodávatel' je
povinný prijať potrebné opatrenia vyplývajúce z
všeobecne záväných právnych predpisov
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu,
účinných v Sl ovenskej ľep ub l ike. Zákaznik b erie
na vedomie a súhlasí, Že dodávatel' je povinný
v uvedenom rozsahu urobiť voči nemu úkony
starostlivosti povinnej osoby a v prípade, ak
dodávatel' zistí neobvyklú obchodnú operáciu, je
povinná urobiť v určenom rozsahu všetky
potrebné opatrenia a oznámenia podl'a
príslušných právnych predpisov. Zákamik tiež
vyhlasuje, Že všetky úkony robí vo vlastnom
mene. V prípade, Že bude konat'v mene alebo na
účet tretej osoby, vŽdy to oznámi dodávatel'ovi
pred každým takýmto úkonom.

Odmena

10 Dodávatel' bude predkladat' faktúry zahl'ňajúce
odmenu za poskytnuté sluŽby, výdavky a DPH
(ak sa uplatňuje)' vrátane akýchkol'vek
zahraničných daní, ktoré by mohli byt'
pripočítatel'nou alebo odpočítatelhou poloŽkou
(',odmena"). Detaily týkajúce sa odmeny
a akýchkol'vek podmienok osobitných platieb
budú ustanovené v zmluve. odmena dodávatel'a
bude závisiet' od stupňa zodpovednosti
partnerov, riaditel'ov, zamestnancov alebo
zástupcov dodávatel'a zučastňujúcich sa na
poskýovaní sluŽieb, na stupni ich kvalifikácie,
na čase strávenom pri poskytovaní sluŽieb a na
charaktere azloŽitosti poskýovaných sluŽieb'
Výdavky budú zahŕŕnť pľiame a nepľiame
nák|ady. odmena sa môŽe líšiť od odhadov alebo

cenovej ponuky, ktoľé boli poskýnuté
zákazníkovi, ktoré budú vŽdy predbeŽné.

II Za poskytnuté sluŽby sa zákaznik zaväzuje
zaplatit' dodávatel'ovi odmenu (pričom je
vylúčené akékol'vek započítanie voči tejto
odmene) do 15 dní od vystavenia faktúry alebo
v inej lehote, ktorá bude uvedená v zmluve'

a) dodávatel' môŽe účtovať úrok z omeškania
vo rrýške 0,05% zdlžnej sumy za kaŽdý
deň omeŠkania s platbou.

a. Ak bola zmluva o sluŽbách vypovedaná
alebo pozastavené jej plnenie, dodávatel'
má právo na náhradu výdavkov za toto
obdobie a na odmenu za vykonanú pľácu,
vrátane DPH (ak sa uplatňuje). odmena za
vykonanú prácu sa v tomto prípade
vypočíta podl'a hodinových sadzieb
platných v čase poskytnutia sluŽby, podl'a
pravidiel uvedených v odseku 1 l.

c. V prípade, že je viac príjemcov
zmluvy, a v zmluve nie je špecifikované,
ktoý príjemca alebo tretia strana uhľadĺ
odmenu dodávatel'ovi, kaŽdý príjemca bude
zodpovedný za uhradenie odmeny
dodávatel'ovi samostatne, ako aj spoločne
a nerozdielne ako skupina, a dodávatel' je
opľávnené požadovat' celú platbu od
ktoréhokol'vek príjemcu samostatne alebo
od vŠetkých príjemcov zároveň.

Povinnosti zákazníka

|2 Zákamik má zodpovednost'za:

riadenie, realizáciu a priebeh
zákaznikovho podnikania aobchodných
záležitosti

b) za pouŽitie, rozsah spol'ahnutia sa na
rady alebo odporúčania alebo iný výsledok
sluŽieb ABCD a na ich zavedenie do praxe

c) prijatie akéhokol'vek rozhodnutia
týkajúceho Sa sluŽieb, akéhokol'vek
výsledku sluŽieb, záujmov zákaznika a jeho
o bchodných záležito stí,

d) uskutočnenie, dosiahnutie alebo
realizáciu akéhokol'vek prospechu priamo
alebo nepriamo sa týkajúceho sluŽieb, ktoľé
vyŽadujú ich implementáciu zákaznĺkom.

13 Bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu
dodávatel'a zákaznik nesmie priamo alebo
nepriamo ponúkat' zamestnanie Žiadnemu
zdodávatel'oqich partneľov, riaditel'ov alebo
zamestnancov, ktorí sa zúčastňovali
poskytovania služieb, a to počas poskytovania

a)



týchto sluŽieb a po dobu 3 mesiacov
nasledujúcich po ich skončení alebo po ukončení
platnosti zmluvy o sluŽbách. Tento zákaz vŠak
nebráni zákaznikovi kedykol'vek uskutočniť
náboľ zamestnancov prostredníctvom inzerátov
ani ponúknut' zamestnanie partnerom, riadite|'om
alebo zamestnancom dodávatel'a, ktoľí
odpovedali na tak1ito inzerát.

Informácie

14 Aby dodávatel' mohol poskynút' svoje sluŽby'
zákazník je povinný na žiadosť dodávatel'ovi
okamŽite mu poskytnúť všetky informácie
a pomoc ako aj prístup k dokumentom, ktoľé má
v držbe, úschove alebo pod kontĺolou, ako aj
styk s personálom, ktoý má zákaznik pod
kontľolou. Zákaznik j e povinný vynal oŽiť všetko
úsilie na zabezpečenie týchto plnení, pokial'ich
nemá u seba alebo vo svojej úschove alebo pod
svojou kontrolou. Zákamík je povinný oznámiť
dodávatel'ovi akúkol'vek informáciu alebo
zmenu' o ktorej sa dozvie a ktorá môŽe mať
vďah ku sluŽbám dodávatel'a. Zákamík musí
poskytnúť informáciu vyŽiadanú dodávatel'om
za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo
zákona o praní špinavých peňazi.

15 Dodávatel' sa môŽe spoliehat' na akýkol'vek
pokyn, Žiadosť alebo oznámenie alebo
informáciu uľobené alebo poskýnuté
ktoroukol'vek osobou, ktoľú dodávatel' pozná
alebo o ktorej sa rozumne domnieva, Že bola
poverená zákanlikom' aby komunikovala
s dodávatel'om na tieto účely (,,opľávnená
osoba"). Dodávatel' môŽe komunikovat' so
zákaznikom prostľednĺctvom elektronickej
pošty, ak si to Želá oprávnená osoba, pričom sa
predpokladá súhlas zákazníka s ýmto spôsobom
komunikácie a s obsiahnutým rizikom (vrátane
bezpečnostných rizík odpočúvania alebo
nedovoleného vstupu do takejto komunikácie,
rizika poškodenia takejto správy a rizika vírusov
alebo iných škodlir"ých nástrojov) ad'alej, Že
zákanik vykoná protivírusovú kontrolu takejto
komunikácie.

V pľípade, Že zákamík nesúhlasí s komunikáciou
prostredníctvom elektronickej pošty alebo si
praje, aby boli dôvemé informácie prenáŠané
prostredníctvom elektronickej poŠty
v zašifrovanej podobe, informuje o tom
dodávateI'a písomne.

Dodávatel' však nie je povinný potvrdzovať
si spol'ahlivosť získanej informácie.

Dodávatel' nezodpovedá zákaznikovi za
Žiadnu škodu alebo stľatu utrpenú
zákaznikom z dôvodu podvodu, skľeslenia
údajov, zo zadržania informácie, ktoľá je
podstatná pre poskýnutie sluŽby alebo iný
nedostatok, ýkajúci sa takejto podstatnej
infoľmácie, či uŽ k nemu došlo na strane
zákazníka alebo z iného infoľmačneho
zdroja.

Vedomosti a konflikty

17 Vtomto odseku avodsekoch 19,20 a 30 sa
pouŽijú nasledovné definície:

. "Tím zákazky'' znamená, kolektívne alebo
jednotlivo, osoby, ktoľé sú zúčastnené na
poskyovaní sluŽby,

o "Spolupracovníci''alebo"spolupracovník''
znamená, kolektívne alebo jednotlivo,
osoby, ktoré nie sú členmi timu zákazky.

a) od tímu zákazky sa nevyŽaduje,
neočakáva alebo nepredpokladá znalost'
akejkol'vek informácie známej
spolupracovníkom, ktorá tĺmu zákazky nie
je známa alebo ktorú sú povinní získať od
spolupracovníkov.

b) od tímu zákazky sa nevyŽaduje
pouŽitie takej informácie alebo jej
poskýnutie zákaznikov, ktoľá je dôverná
pľe iných zákaznikov, bez ohl'adu na to, či
je zĺáma im osobne alebo je známa ich
spolupracovníkom.

18 Medzi osobami existujú abudú trvat' opatrenia
prijaté za účelom ochľany záujmov kaŽdého
zákaznika pľostredníctvom jedného alebo
viaceých nasledovných ochranných opatľení:
oddelené skupiny, územná separácia, operačná
nezávislost', oddelené servery a oddelené
systémy elektronickej pošty (,,prekážky'').

19 Dodávate|' môŽe byť poŽiadaný, aby poradili
druhej strane alebo d'alším stranám, ktoré sú
v spore so zákazníkom, alebo aby poradili alebo
reprezentovali záujmy osoby alebo osôb, ktorých
záujmy sú protichodné záujmom zákazníka kvôli
ich podstatnému záujmu v záležitostiach, ktorých
sa sluŽby dodávatel'a konkrétne a priamo ýkajú
(,'konflikty záujmov''). Dodávatel' sa snaŽí a
bude pokľačovať vo svojom snaŽení
identifikovať konflikty záujmov' Ak zákaznik
pozná alebo bude si vedomý, Že tak1ito konflikt
môŽe vzniknúť, je povinný okamžite informovať
o tom dodávatel'a.

a

a

16 Dodávatel' môŽe získavať
zákazníka alebo z iných
poskytovania sluŽieb.

informácie od
zdrojov počas

Dodávatel' musí posúdiť nespornosť
a kvalitu získanej infoľmácie.



Dodávatel' nesmie prijat' zákazku, ktorá môŽe
vyvolať konflikt záujmov pľe tím zákazky.
Dkodávatel' tak môŽe uľobit' iba pri
spolupracovníkoch, pokial' boli predtým
vytvorené a stále tľvajú vhodné a účinné
pľekáŽky na zabránenie toku dôverných
infoľmácii ztímu zákazky na spolupracovníkov
alebo od spolupľacovníkov na tím zákazky.

Existencia takýchto pľekáŽok znamená, Že
dodávateI' splnil svoje povinnosti vo vzt'ahu
k konfliktom záujmov.

20 Konflikt záujmov nevznikne, pokial'boli uvedené
do činnosti primerané prekäžky a keď počas celej
doby poskytovania sluŽieb je zákaznikom
Zamestnanec (vrátane riadite|'a) adodávatel'
poskytuje sluŽby jeho zamestnávatel'ovi.
V takomto prípade sú spolupracovníci oprávnení
konať pre zamestnávatel'a kedykol'vek
a akokol'vek.

2l Dodávatel' môŽe byt' poŽiadaný oradu d'alšou
stranou alebo stranami, kde neexistuje konflikt
záujmov, ale ktoých záujmy konkurujú záujmom
zäkazníka špecificky a priamo vo vzt'ahu
kpredmetu sluŽieb dodávatel'a (,,sút'ažitel'"
alebo ,,sút'ažitelia''). Dodávate|' sa snaŽí a bude
pokračovat' vo svojom snažení identifikovať
súťaŽitel'ov. Ak zákaznik pozná alebo bude si
vedomý, že dodávatel' radí alebo ponúka
poradenstvo súťaŽitel'ovi, je povinný okamŽite
informovat' o tom dodávatel'a.

22 Ak dodávatel'zistí, alebo ak zákazník to oznámi,
Že strana' ktorej dodávatel' poskytuje
poradenstvo je súťaŽitel'oIn, dodávatel' musí
uviesť do činnosti primerané pľekáŽky. Pokial'
tieto pľekáŽky fungujú, dodávatel' je oprávnený
poskytovat' poradenstvo súťaŽitel'ovi kedykol'vek
a akokol'vek (okľem prípadov konfliktu
záujmov). Pokial'vznikne konflikt záujmov so
stranou' ktorá bola pľedým identifikovaná ako
súťaŽitel', táto stľana sa nebude d'alej povaŽovat'
za sút'aŽitel'a a pouŽijú sa ustanovenia odsekov
19 a20.

Existencia takýchto pľekáŽok znamená, že
dodávate|'splnil svoje povinnosti vo vzt'ahu k
sút'ažitel'om.

23 Pokial'niektorá osoba angaŽovala dodávatel'a vo
veci poradenstva, dodávatel'môŽe posúdiť, Že aj
v prĺpade fungovania prekážok, je
pravdepodobné, Že záujmy zákazníka budú
poškodené a dodávatel' sa domnieva, že
nezvládne situáciu. V takom prípade dodávatel'
môŽe vypovedat' zmluvu o sluŽbách a dodávatel'
tak môŽe urobiť s účinnosťou okamihom
doručenia výpovede, ale dodávatel' musí vopred
informovat' zákaznika o tomto kroku.

24 Ak Yám začneme poskytovať sluŽby a potom
zistírne okolnosti, ovplyvňujúce našu nezávislosť
ohl'adne tejto alebo inej činnosti, ktorú pre Vás,
Vašu materskú spoločnost' alebo pre akýkol'vek
dcéľsky, spoločný, pridruŽený alebo sesterský
podnik v ľámci štruktúry Vašej spoločnosti
vykonávame, môŽe dôjsť k zastaveniu našej
pľáce na prísluŠnej zákazke. Ak k tomu dôjde,
budeme sa usilovať vyriešiť situáciu čo najskôľ
a budeme hl'adať riešenie, ktoľé by nám
umoŽnilo pokračovat' v zákazke' Ak usúdime' Že
situáciu nemoäto vyriešiť, môŽeme byt' nútenĺ
ukončit' naše sluŽby a budeme oprávnení tak
urobiť oznámením, ktoľé nadobudne platnost'
bezprostredne pri doručení, avšak skôr neŽ
uľobíme takýto krok, záležitost' s Vami
prekonzultuj eme.

Zmlwa o službách

25 Zmluva o sluŽbách obsahuje úplnú dohodu medzi
dodávatel'om azákaznikom vo vzťahu
k poskytovaným službám a nahradzuje
akékol'vek predchádzajúce dohody, dohovoľy,
vyhlásenia alebo prehlásenia (pokial' neboli
vykonané podvodne) vo vzťahu k sluŽbám.
Akekol'vek úpravy a zmeny zmluvy o sluŽbách
musia byt' urobené písomne a podpísané
oprávnenými zástupcami dodávatel'a
a zákaznika. V prípade akéhoko|'vek nesúladu
medzi potvrdeným listom s ponukou
a ktoroukol'vek d'alšou súčastbu zmluvy
o sluŽbách, ustanovenia listu s ponukou majú
pľednosť. V prípade akéhokol'vek nesúladu
medzi týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami a osobitnými obchodnými
podmienkami, ak sa uplatňujú' osobitné
obchodné podmienky majú prednost'.
Ustanovenia zmluvy o službách vylučujúce
zodpovednost' dodávatel'a voči zákazníkovi sa
však neuplatnia na akékol'vek vyjadľenia
dodávatel'a urobené podvodným spôsobom pred
vznikom zmluvy o sluŽbách.

V prípade, Že zákaznik neinformuje dodávatel'a
do 30 dní od dátumu uvedeného na zmluve
o svojom nesúhlase s ustanoveniami obchodných
podmienok dohodnutých v zm|uve o sluŽbách,
dodávatel' predpokladá tichý súhlas zákaznika
s týmito obchodnými podmienkami.

Náľokv tretích strán

26 Zmluva o sluŽbách nezakladá ani nespôsobuje, ani
predpokladala zaloŽenie alebo vznik
akýchkol'vek práv tretej osoby. Žiadna tľetia
osoba nemá oprávnenie vynucovat' si plnenie
alebo spoliehať sa na ustanovenia zmluvy
o sluŽbách, ktoré poskytujú alebo môŽu
poskytovať akékol'vek pľáva alebo pľospech
tretím osobám, pľiamo alebo nepriamo, výslovne



alebo implicitne. PouŽitie akýchkol'vek
právnych predpisov dávajúcich alebo
poskytujúcich tretím osobám zmluvné alebo iné
práva v súvislosti so zmluvou o sluŽbách je
vylúčené. Dodávatel'nemôŽe byť považovaný za
tretiu osobu pre účely tohto ustanovenia.

okolnosti mimo kontrolv dodávatel'a alebo
zákaznika

27 Dodávatel' ani zákazník neporušia svoje zmluvné
povinnosti a dodávate|' ani zákaznik nenesú
zodpovednosť navzájom, ak dodávatel' alebo
zákaznik nie sú schopní plniť zmluvu o sluŽbách
v dôsledku príčiny mimo ľozumne poŽadovanej
kontroly dodávatel'a alebo zákazníka. Vznik
takejto udalosti na stľane dodávatel'a alebo
zákaznika, je povinná táto Strana oznámiť druhej
stľane čo najskôr ako je to moŽné, pľičom dľuhá
strana má moŽnost' pľerušit' alebo ukončit'
platnosť zmluvy o sluŽbách' s účinnost'ou
okamŽite po doľučení oznámenia.

Vzdanie sa. postúpenie a poddodávatelia

28 Ak dodávatel' a|ebo zákazník nevykoná alebo
neup|atňuje niektoľé zo svojich práv, toto
nematnená vzdanie sa akýchkol'vek práv, ktoré
patľia ktorémukol'vek z nich.

29 Dodávatel' ani zákaznik nie sú oprávnení postúpiť
práva alebo záväzky zo zm|uvy o sluŽbách bez
predchádzajúceho písomného súhlasu dľuhej
stľany.

30 Za podmienok v článku 39. dodávatel' je
oprávnené ustanovit' poddodávatel'ov, aby mu
pomáhali pri poskytovaní sluŽieb ako členovia
tímu zákazky, pričom dodávatel' musí o tom
vopred informovať zákaznika.

Vvlúčenie a obmedzenie zodpovednosti
dodávatel'a

31 Zodpovednosť dodávatel'a v súvislosti so
sluŽbami je obmedzená nasledovne aza
podmienok v niŽšie uvedených odsekoch 32 a34,

o zozmluvy alebo zo zákona alebo ináč,

o za akúkol'vek priamu ujmu alebo škodu
utrpenú zákazníkom (alebo ktoroukol'vek
inou stranou), ktorá vznikla zalebo
v súvislosti s poskýnutím sluŽieb,

o bez ohl'adu na to, ako túto priamu ujmu
alebo škodu spôsobilo, vrátane svojej
nedbanlivosti, ale nie spľeneverou alebo
svojim úmyselným konaním,

je obmedzená do výšky určenej v zmluve, alebo

ak Žiadna výška tam nie je uľčená' do výšky 2-
násobku odmeny, ktoľá bola zaplatená
dodávatel'ovi podl'a ustanovení zmluvy.

32 V prípade, Že existuje viac ako jeden uŽívatel'
sluŽieb (',uŽĺvatel"')' obmedzenie zodpovednosti
dodávatel'a podl'a tohto článku bude pomerne
rozdelené medzi všetkých uŽívatel'ov. Ziadny
uživatel' nemá právo diskutovať alebo namietat'
platnost'' vykonatel'nosť alebo pouŽitie tohto
článku z dôvodu, Že takéto rozdelenie nebolo
odsúhlasené, alebo Že odsúhlasené obmedzenie
podielu rozvrhnuté akémukol'vek uŽívatel'ovi je
neprimerane nízke. V tomto prípade pojem
,,uŽívatel"' zahrňuje taktieŽ zákazníka a ostatné
opľávnené osoby.

33 Za podmienky dodrŽania súhrnného obmedzenia
zodpovednosti dodávatel'a podl'a hoľe uvedeného
odseku 31, nasledovné ustanovenia upravujú
ľozsah zodpovednosti dodávatel'a voči
zákazníkovi a ostatným oprávneným osobám:

a) Zodpovednosť dodávatel'a je obmedzená na
tú časť celkovej ujmy alebo škody'
s prihliadnutím na nedbanlivostné
spoluzavinenie zákaznika (ak existuje)
alebo na nedbanlivostné spoluzavinenie
ostatných oprávnených osôb (ak existuje)'
ktorá je odôvodnená a spravodlivá
vzhl'adom na ľozsah zodpovednosti
dodávatel'a za títo ujmu alebo škodu
(''podiel dodávate|'a") a vzhl'adom na
rozsah zodpovednosti ktorejkol'vek inej
osoby zodpovedajúcej alebo potenciálne
zodpovedajúcej voči zákazníkovi alebo
voči ostatným oprávneným osobám za tú
istú ujmu alebo Škodu (,,d'alšia
zodpovedná osoba").

b) Pri určení podielu dodávatel'a,

o sa nebeľie do úvahy, Že d'alšia zodpovedná
osoba prestala existovat', prestala byt'
zodpovednou, dosiahla stanovenie len
dohodnutej výŠky svojej zodpovednosti
alebo vyhlásila platobnú neschopnosť alebo
ziných dôvodov je neschopná platiť

o v akomkol'vek súdnom konaní pľoti
dodávatel'ovi začatom zákazníkom alebo
ostatnými opľávnenými osobami musí
zákaznik alebo ostatné oprávnené osoby na
Žiadosť dodávatel'a spojiť konania proti
dodávatel'ovi a d'alšej zodpovednej osobe,
pokial'to nie je zakázané zákonom.

c) Ak napriek ustanoveniu odseku 33 rozsah
podielu dodávatel'a nebude určený, táto
otázka bude na Žiadosť niektorej zo strán



ponechaná na ľozhodnutie odbomíka,
menovaného Rozhodcovským súdom
Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory, ktorý bude konat' ako expert a nie
ako rozhodca, a ktorého rozhodnutie o výške
podielu dodávatel'a bude konečné
a vykonatel'né na splnenie akéhokol'vek
predchádzajúceho rozsudku.

34 Dodávatel' pľijíma obmedzenie zodpovednosti
podl'a odseku 32 a 33 V mene dodávatel'a a ako
zástupca, ktorá môŽe byt' alebo rnohla byť
zúčastnená na poskytovaní sluŽieb.

Výnimka podl'a odseku 31 a obmedzenia podl'a
odsekov 32 a 33 sa pouŽijú popri akýchkol'vek
iných ustanoveniach, ktoré spôsobujú vylúčenie
alebo obmedzenie zodpovednosti v inom ohl'ade.

35 Tento článok sa vz'ahuje na nároky vmiknuté
z alebo podl' a Zmluvy o slúbách.

35.l Zákanik alebo ostatné opfávnené osoby
neuplatnia akýkolVek narok voči akejkolVek
dodávatelškej osobe inej ako dodávatel'ovi ako
zmluvnej strane, ýkajúci sa ujmy alebo Škody
utrpenej zákanikom alebo ostatnýni oprávnenými
osobami z alebo v súvislosti s poskytnutím služeb.
Toto obmedzenie sa neuplatní na obmedzenie alebo
vylúčenie zodpovednosti dodávatel'a ako zľnluvnej
strany - spoločnosti za konania alebo opomenutia
akejkol'vek inej dodávatel'skej osoby'

35.2 Akýkol'vek náľok zákanika alebo
ostatných opľávnených osôb ýkajúci sa ujmy alebo
škody utrpenej ako vysledok rrmiknuý z, a|ebo
v súvislosti so Znluvou o sluŽbách, či v zmluve
alebo podl'a pľávnych predpisov, alebo inak, sa musí
uplatnit'

. ak Už SluŽby boli poslq/tnuté' počas štyroch
rokov odo dňa ked' práca, ktorá bola
základom nároku, bola poskýnutá

o ak bola Zmluva o sluŽbách ukončen4 počas
šťyroch rokov odo dňa ukončenia

o ak bola ujma alebo škoda utrpená ako ýsledok
vmiknuý z, a|ebo v súvislosti s dodávatel'om
neoprávnen:ŕm preaadením dôvemých
informácií, počas štyroch rokov odo dňa, kedy
neoprávnené prezľadenie nastalo.

V ýchto prípadoch sa za začiatok lehoty povaŽuje
deň' kedy najskôr nastala skutočnost', ktorá sa
(podl'a zmluvy, právnych predpisov alebo inak)
pokladá za príčinu príslušného nároku. Pre účely
tohto článku sa povaŽuje za uplatnenie nároku
podanie náwhu na súd alebo náwhu na začatie
rozhodcovského konania.

Tľetie osobv

36 Zákaník odškodní dodávatel'a a ochľáni dodávatelä
atieto osoby pred akoukolVek ujmou, škodou,
vydavkom alebo zodpovednostbu utrpenou
dodávatelbm alebo ýmito osobami v dôsledku alebo
v súvislosti s nasledujúcimi dvomi skutočnost'ami:

akékol'vek porušenie povinností zákamíka,
ktoľé vmikli alebo vyplýĺajú zo zmluvy
o službách a

b) akýkolvek narok uplatnený alebo hroziaci
od tretej strany alebo ostatných oprávnených
osôb' ktoý vmikol alebo vyplýva z takéhoto
porušenia povinností.

V prípade akejkol'vek platby vykonane1 zákazníkom
podl'a tohto č|ánku, zákaznik nemá právo na
refundáciu tejto platby od dodávatel'a.

Tento záväzok odškodnenia sa neuplatní, ak
dodávatel' písomne súhlasilo s poskytnutĺrrr, v celku
alebo sčasti, ýsledku sluŽieb takejto tretej osobe
alebo ostatnej oprávnenej osobe za podmienok,
s ktor,_ŕmi zákamik a hetia osoba alebo ostatné
dotknuté opľávnené osoby suhlasi|i a ktoré aj
dodräli.

V'ŕpoved'

37 Zákamik alebo dodávatel' môŽe vypovedať zmluvu
o sluŽbách alebo pozastaviť jej účinnosť písomn1ým
ozrámením daným 30 dní vopred. Výpoved'alebo
pozastavenie účinnosti podl'a tohto odseku nieje na
ujmu akéhokol'vek práv4 ktoré vmiklo zákankovi
alebo dodávatel'ovi pred qýpoved'ou alebo takýmto
pozastavením účinnosti' a všetky čiastky' ktoré
zakaznik dlŽí dodávatelbvi sa stanú splatn1ými dňom
účinnosti qýpovede alebo pozastavenia.

38 Nasledovné odseky ýchto Všeobecných
obchodných podmienok zostanú v platnosti aj po
ukončení alebo ýpovedi zrnluvy o sluŽbách:4, 5,6,
7, 8, 9' 12, l3' 1ó' l 8' 19, 20' 2l, 22, 23, 25, 26, 28,
29, 3t, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 4t, 42, 43, 44.

Ochrana údaiov

39 Na tento članok sa ľaahujú ustanovenia av'ýklad
Zákona oochľane osobných údajov (,7ákon').Ak
je to nevyhnutné pre poskytnutie sluŽieb
dodávatel'orq má dodávatel' oprávnenie od
zákamíka spracúvať osobné údaje v mene
zákanika podl'a tohto článku. V prípade, Že tak
dodávatel' kona vykoná vŠetky primerané
technické a organizačné opatrenia na ochranu proti
neopľárĺrenému alebo protiprávnemu spľacúvaniu
osobných údajov a proti náhodnej shate, mičeniu
alebo poškodeniu osobÚch údajov' Dodávatel'
odpovie na odôvodnené otilzky zákanika, aby mu
umožrilo kontrolu nad plnením ustanovení tohto

a)



článku. Dodávatel' nezaviaže inú osobu,
spracúvaním osobných údajov zákazníka bez
predchádzajúceho písomného súhlasu zákaznika.

oznámenia

40 Akékol'vek omámenie doručené zákazníkovi alebo
dodávatelbvi podl'a zmluvy o sluŽbách musí byt'
urobene písomne a odoslané ako doporučená
poštová zasielka alebo doručená na príslušné
adresy uvedené v záhlavi zmluly (alebo na inú
adresu, ktorá bola písomne oznámená druhej
strane). omámenia odoslané poštou sa považujú za
doručené'

o ak boli odoslané vrámci Slovenskej republiky'
druhý pracorĺrý deň

o a ak boli odoslane mimo Slovenska, desiaty
pľacovný deň

nasledujúci po dni odoslania.

Oddelitel'nost'

4I Každý odsek a ustanovenie zmluvy o sluŽbách
predstavuje samostatné a nezávislé ustanovenie. Ak
niektoré zýchto ustanovení bude prehlasené
súdom alebo iným prĺslušným orgánom za neplatné
alebo neúčinné, ostávajúce ustanovenia zostávajú
plamými a účinnými.

Spôsobilost'

42 Zákamik odsuhlasuje a prijíma ustanovenia zmluvy
o sluŽbách v mene zákazĺtika a ako zástupca
ostatných oprávnených osôb. V tejto súvislosti
zákanik zabezpeči, Že ostatné oprávnené osoby
budú konat' v súlade s t-ŕm' Že sú stranou zmluvy
o sluŽbách, ako keby každá znich podpísala
zmlulrr a súhlasila, Že bude ňou viazaná. Avšak iba
zákaznik sam zodpovedá dodávatel'ovi za
zaplatenie odmeny.

Dodávatel' okamŽite prešetrí kaŽdú st'aŽrost'
a urobĺ čo môže na odstránenie thŽkostí.

Neviazaná spľáva audítora

46 Ak audítorská spoločnost'vydá audítorskú správu
volhú (neviazanú s účtovnou závierkou), odberatel'
tuto spľávu pouŽije len na dohodnuý účel podl'a
predchádzajúcej dohody s dodávatelbm. Za
nedodrŽanie dohodnuých podmienok alebo za
meuŽitie takto vydanej audítorskej správy si
audítorská spoločnosť uplatní svoje oprávnené
nároky.

43 Dodávatel' prijíma súhlas
s ustanoveniami mlluvy o sluŽbách
odsekov 32 a 33) v mene dodávatel'a

Rozhodné nrávo

zákaaníka
(okem

44 Zm|uva o sluŽbách sa riadi slovenským právom
a vŠetky spory, ktoré vmiknú zo zmluvy o sluŽbách
patria do výlučnej právomoci slovenských súdov.

St'ažnosti

45 Ak by zákazník kedykolvek chcel prediskutovať
s dodávatel'om spôsob ako zlepšiť sluŽby' alebo ak
má zákamik st'aŽnoď na ich poskytovanie, môŽe
zatelefonovať partneľovi, ktoý je uvedený
v zmluve. Ak problém nebude vyriešený' zákaznik
by mal kontaktovať dodávatelä písomne.





Pľíloha 2
osobitné obchodné podmienky pľe audítoľské služby

Tieto osobitné podmienky doplňajú Všeobecné
obchodné podmienky dodávatel'a a uplatňujú sa na
poskýovanie audítoľských sluŽieb, ktore vyplývajú zo
slovenských právnych predpisov, a na iné audítorské
sluŽby.

Povinnosti a zodpovednost' manažmenfu

1. Štatutámy organ a iné orgány spoločnosti
(,,rnanaŽnent")' ktorej účtovná závierka sa audituje
(zákazník"), sú zodpovedni zabezpečiÍ' udľŽiavanie
náleŽiých účtovných zámamov, sú zodpovední za
zostavovanie účtovnej závierky v súlade so všetk1ými

účtovnými princípmi a právnymi alebo iný'i
poŽiadavkami. ManaŽnent je zodpovedný za
zabezpečenie prĺstupu pre dodávatel'a ku všetk1fin

účtovn1im podkladom a inýmzétmamom a informáciám.

2. ManaŽment potwdzuje, že je zodpovedný za
zabezpečenie správnosti všetkých tľansakcií so
spriamenými subjektmi' wátane toho, Že sú všetky takéto
tľansakcie podloŽené príslušnou dokumentáciou.
V prípade manaŽérskych poplatkov alebo podobných
poplatkov v rámci skupiny podnikov, je zodpovednostbu
manaŽnenfu zabezpeéiť priamu súvislost' ta(ýchto
poplatkov sposkytnutýľni sluŽbami a existenciu
dostatočnej a primeranej dokumentácie, ktorá podporuje
uzranie ýchto nákladov pre daňové účely'

3. Pred koncom audifu manaŽment spoločnosti pripravĺ
vyhlásenie ýkajúce sa ýmamných skutočností.
Vyhlĺĺsenie nebude mať skorší dátum ako je dátum
správy audítora.

4. odberatel' zabezpečí získavanie informácií formou
potwdení od jeho obchodných paľtnerov podlä
poäadaviek dodávatelä a v zrrrysle zákona o audítoroch,
audite a dohl'ade nad výkonom auditu č. 540/2007 Z. z.
v mení neskorších predpisov. Náklady na tieto postupy
sú dohodnuté v zmluve.

Zĺdnovednost' a povinnosti dodávatel'a

5. Dodávatel', ako audítor, je povinný vy'jadriť názor na

účtovnú závierku vo forme a osobám, ktoľé zu
špecifikované v zmluve (',audítorská správď').

6. Dodávatel' sa vo svojej audítorskej správe bude
zaoberat' aj d'alšími skutočnostämi, ktoré môŽu bý
vyŽadované prárĺrymi alebo inýni predpismi
upľavujúcimi qýkon auditu.

7. Zodpovednostbu dodávatel'a je vyjadňť vo svojej
audítorskej správe nazor na účtovnú závierku zákamika
ako celok, nie k jeho jednotlir"-ým častiam (,,divízie").
dodávatel' má právo určit' druh a rozsah overovania
jednotlivých divízií na záHade odhadu daných okolnostĺ.
Práca (v prípade potreby)' ktoru vykoná dodávatel' v

ľámci overovania jednotlivých divízií, môže br
rozsahom menšia ako celková previerka, ktorá by bola
nutná; ak by dodávatel'vyjadroval nžzor na samostatnú

divíziu.

8. Audítorská spoločnosť poskytne iné informácie ako sú
výsledky auditu len vrozsahu' vakom si ich počas
auditu všimne z dôvodov, Že audit nie je naplánovaný
tak, aby zistbval všetky skutočnosti, ktoré sa ýkajú
vnútomých konholných systémov alebo spracovania
účtowej jednotky.

9. Zodpovednost' dodávatel'a zahŕňa aj posudenie' či
informácie ýkajúce sa minulých období uvedené v
dokumentoch obsahujúcich auditovanú účtovrrú závieľku
sú vo všetkých výzrramných aspektoch zhodné
s informáciami uvedenými v účtovrrej závierke.

Rozsah auditu

l0' Dodávatel' vykoná audit v súlade s prĺslušnou
právnou úpravou, vľátane Zákona č. 540/2007 Z' z.

o audítoroch, audite a dohläde nad ýkonom auditu
v mení neskoľších predpisov a medzinárodných
audĺtorslcých štandardov.

1l. Dodávatel' vykoná audit takým spôsobom, ktoý
povaŽuje za potľebný pľe splnenie svojej zodpovednosti
uvedenej vyšŠie a zah-ŕňa také overovanie transakcií,
existencie, vlastnícťva a ocenenia aktív azäv'ázkov, ktoľé
povaŽuje dodávatel' za potrebné' Dodávatel' zĺska
prehl'ad o účtormom systéme zákazĺika za účelom
zhodnotenia jeho primeranosti ako základu pre prípľavu
účtovnej závierý. Za účelom tohto zhodnotenia získava
dodávatel' také dôkazy' ktoré povaŽuje za dostatočné pre
vyj adrenie odôvodneného názoru.

12. Audit účtovnej závierky (vyplýajúci zo zákona
alebo nie) neobsahuje previerku súladu s daňovými alebo
in1imi predpismi, ako napr' devízor,1ľni predpismi,
pokial' tieto služby neboli špecifikované v písomnej
zm|uve' Audit neobsahuje previerku beŽného riadenia
a efektívnosti zákamíka. Audit nie je určený na

identifikovanie všetlcých rnýmamných nedostatkov
v systéme zákaaníka.

L3. Za ochranu aktív zákazníka,za pľevenciu azistenie
sprenevery' chýb anesúladu s legislatívou je
zodpovedný manaŽment. Dodávatel' sa bude usilovať
naplánovať audit tahŕm spôsobom, aby existovala
primeraná pravdepodobnost' odhalenia výmamných
nespľávností v účtovnej závierke (vrátane ých' ktoľé
vyplývajú zo spľenevery' chýb alebo nesúladu s
legislatívou), ale nie je možré spoliehať sa na to, Že audit
odhalí všetky významné nesprávnosti alebo spľeneveru,
chyby alebo prĺpadný nesúlad s legislatívou, ktoré môŽu
existovať.



14. Zapredpokladu zverejnenia účtovĺrej závierky spolu
s názoľom audítora, musí byt' dodrŽaná forma
požadovaná dodávatel'om alebo fonna ýslorľre
akceptovaná dodávatel'om.

15. Ak dodávatel' svoj názoľ odvolá, nie je ho možré
d'alej pouŽívať. V prípade, že bola účtovná závierka
spolu snázoľom zverejnená, musí sa potom zverejniť aj

odvolanie názoru audítora.

Vvhlásenia a spolupráca zo stľanv manažmentu

1ó. Ako súčast'audítorských postupov môŽe dodávatel'
poädovat' od manaŽmentu formálne písomné potvrdenia
uľčiýh skutočností ovplyvňujúcich účtovnú závierku,
ako napríklad tie, ktore ýmamne závisia od odhadov
vykonaných manaŽmentom. Dodávatel' sa tiež môŽe
spoliehať na informácie alebo nrĺzory osôb s pľimeranou
odbomou kvalifikáciou (bez ohl'adu na to, či sú alebo nie
sú zamestnancamizákamika)' bánk a iných subjektov.

17. Dodávatel'je oprávnené poŽadovať nahliadnutie do
všetkých dokumentov alebo vyhlásení, ktoré budú
vydané spolu s účtovnou závierkou.

Účtovná zivierka skupinv podnikov

18. V prípade' Že správa dodávatel'a sa ýka účtovnej
zävierky za skupinu podnikov zostavenej zákamíkom
(konsolidovaná účtovná závieĺka), dodávatel' preverí
prácu audítorov, ostatných áčastnených spoločností
vdanej skupine vrozsahu, aký dodávatel' považuje za
nevyhnutný na sformovanie svojho názoru na
konso|idovanú účtovnú závieľku. Zodpovednosť za
audiý individuálnych účtovných závieľok ýchto
áčastnených spoločností zoŠáva na audítoroch ýchto
zučastnených spoločností.

lnĺ audítori (audĺtori komponentov)

19. K ýkonu práce môŽe dodávatel'potrebovať, aby
organizačné zloŽky, dcérske spoločnosti a pridruŽené

alebo spoločné podniky poŽiadali svojích audítorov
o vykonanie takej pľáce, akú dodávatel' považuje za
nevyhnutnú. Súčastbu tohto procesu môŽe byt Žiadosť
dodávatelä' aby spoločnosť komunikovala s riaditel'mi
oľganizačných z|ožiek, dceľskych spoločností a
pridruŽených alebo spoločných podnikov, najmä
v prĺpadoch, ak sídlia a|ebo podnikajú mimo územia
Slovenskej republiky, za účelom vysvetlenia a vykonania
potľebných posfupov a zapojenia lokálnych audítorov.

obmedzenie zodpovednosti dodávatel'a

20. Zodpovednost'dodávatel'a v súvislosti so službami je
obmedzená v ľozsahu uvedenom v odsekoch 33 a 34
Všeobecných obchodných podmienok, pokial' príslušný
všeobecne záv'ánlý prárĺry predpis neustanovuje inú

ýšku obmedzenia náhľady škody a od tohto zákonného
ustanovenia sa nemoŽno odchýlit' dohodou mlluvných
stľán'


