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ZMLUVA

o poskytovaní audítorských sluŽieb uzavretá podl'a $ 269 ods. 2 zákona č. 513/l99l Zb., obchodný zákonník v zneĺí
neskorŠích predpisov

číslo zmluvy:
(d'alej len ,,Zmluva")

I. Zmluvné strany:

Dodávatel' GA_AUDIT s.r.o., č. licencie 383
zast&pená: Jolana Takacsova,Ing., zodpovedný audítor č. licencie 822
so sídlom: ul.Z.Kodalya 769129,924 00 Galanta
IČo ::o 665 835
tČ ppH: sK2o2224O253
bankové spojenie: 4004043268 17 500

(d'alej len,,DodávateI"')

Odberatel' Mesto Šal'a
zastupená: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
so sídlom: Nám' sv. Trojice 7,927 15 šal'a
IČo:00306185
DIČ:2O2|O24O49

(ďalej len,,odbeľatel"')

(Dodávatel'a odberateľ spoločne ďalej len ako,'zmluvné stľany")

II. Pľedmet Zmluvy:

Dodávatel' sa zaväzuje zabezpečiť pre odberatel'a v zmysle tejto zmluvy:

a) audit účtormej závierl<y zostavenej k 3l.l2.202l vykonaný nezávislým audítorom v súlade so zákonom č.
423/2015 Z. z. o štafutárnom audite a o zmene a doplnení zäkona č. 43|12002 Z.z. íčtovĺictve v znení neskorších
pľedpisov (d'alej len ,,zákon o audítoroch") a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za
účtovné obdobie, ako aj v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ďalej len ''ISA''),

b) overenie hospodárenia mesta podl'a rozpočtu za rok202l v súlade so zákonom 52312004 Z. z. ahospodárenie
s ostatnými ťrnančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodrŽiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania,

c) audit súladu ýročnej správy za rok 2021 zostavenej podl'a $ 20 zákona 43l/2002 Z.z. v platnom znení s
auditovanou účtovnou závierkou,

d) overenie súladu údajov vo v'.ýĺočnej správe s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou mesta za rok
2021.

lII. Vykonanie predmetu Zmluvy:

1 ) Predpokladaný časový rozvrh sluŽieb vykonaných v priestoroch účtovnej jednotky je takýto:

I. etapa: Prípravné práce, plánovanie auditu : január - február 2022

II. etapa: Audit účtovných dokladov : február - aprí| 2022

III. etapa: Zäverečné práce, list vedeniu, vydanie správy audítora :30. apríl'2022

IV. etapa: Audit konsolidovanej účtovnej závierky : do 30. septembra2}22

PľedbeŽné termíny sa môŽu zmeniť podľa okolností na zäl<lade dohody obidvoch stľán. odberatel' predloŽí
konečnú hlavnú účtovnú knihu, obratovú predvahu, ne čistopis účtovných ýkazov,poznámky, hlavnú knihu a denník
exceli na UsB kľúči a všetky údaje potrebné pre audit do 3|.03.2022 .

Na audite sa zúčastnia aj asistenti audítora.

2) odberate|' je povinný dodať dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby v'ýkonu sluŽieb súvisiacich s
predmetom zmluvy, a to priebeŽne podl'a poŽiadaviek dodávatel'a. V prípade ýkonu čiĺurosti uvedených v článku
II., písm. a) a b) tejto zmluvy je odberatel' povinný dodať podklady nevyhnutné pre potreby výkonu tejto činnosti
najneskôrdo3|.03'2022,resp' ďo20.5.2022preplneniauvedenévčlrínkuII'písm.c)ad)tejtozmluvy.

V zmysle $20, ods.7 zákona o audítoroch audítor má právo, aby mu účtovná jednotka poskýla požadované doklady
a iné dokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na riadny výkon auditu v ním požadovanej forme, vľátane
takých informácií, ktoré sú právne kvalilrkované ako osobné údaje podl'a {i4 ods. l zákona č:..|2212013 Z. z'
Vsúvislosti so Spracovaním osobných údajov audítorom pre účely zäkona č.29712008 Z. z' oochĺane pred
legalizáciou príjmov z tľestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmeĺe a doplnení niektoných



a
I

^ , zákonov (d'alej len zákoĺ č.2g7l2OO8 Z. z) má audítor ako povinná osoba postavenie prevádzkovateľa vo vzťahu

k IS osobných údajov, ktoľého účel spracúvania vymedzuje zÍtkoĺ č.297l2}o8 Z' z ., apreto bude osobné 66319

klienta nu úč"1 vykónania starostlivosti spracúvať v intenciách $ 19 zákona č. 297 12008 Z' z. bez súhlasu dotknutej

osobY.

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

o predloŽiť dodávatel'ovi v lehote uvedenej v bode 2' tohto článku všetky doklady dokumentujúce čirrnosť

odbeľatel'a, ktoré sú potrebné pre sprárme vykonanie týchto služieb,

o zabezpečiť potrebnú súčinnosti pľi vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom zmluvy,

o určuje za osobu, ktorá bude komunikovať s dodávatel'om počas auditu pani Ing. Gabrielu NoŽičkovu.

4) odberatel' nie je povínný poskytnúť dodávatel'ovi akékol'vek doklady alebo iné materiály týkajúce sa odbeľatel'a,

ak dodávatel' odmietne podpísať protokol o ich prevzatí'

5) Za doklady ainé materiály, ktoré budú poskytnuté dodávateľovi za účelom ich kontroly mimo sídla odberatel'a

zodpovedí v celom .o"ruĹu dodávatel', a to aŽ do momentu ich vrátenia odberatel'ovi. Po vykonaní služieb

uveäených v článku II. tejto zmluvy je dodávatel' povinný bez zbytočĺého odkladu vrátiť odbeľatel'ovi všetky

doklady a iné mateľiály od neho prevzaté.

6) V prípade, ak odberatel' nepľedloŽí dodávatel'ovi výľočnú správu na overenie, odberateľ nie je v nej oprávnený

citovať časti audítorskej správy vyhotovenej dodávatel'om.

7) Dodávatel' sa zaväzuje vykonávať pre odberatel'a sluŽby v zmysle článku II', bodu c) tejto zmluvy bez zbytočného

odkladu po tom, čo ho odberatel'o to poŽiada.

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

9) Dodávate]' je povinný bez zbytočĺého odkladu odovzdať odberatel'ovi všetko, čo pre odberatel'a získa v súvislosti

s poskytováním sluäeb speóifikovaných v tejto zmluve. Dodávatel' je povinný odberatel'a oboznamovať so

skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovaním sluŽieb podl'a tejto zmluvy.

10) Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktoých sa dozvedel v súvislosti

s poskytovanírnsluŽieú špeciťrkovaných v tejto zmluve, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

l l) Dodávatel' povaŽuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberateľom pre plnenie pľedmetu zmluvy za

prísne dôvérné. okľuh pracovníkov dodávateľa zabezpečujúcich vykonávanie sluŽieb súvisiacich s predmetom

zmluvy bude odberatel'ovi vopred písomne oznámeĺý.

12) odberatel'poskytne dodávatel'ovi aktuálne vyhlásenie podl'a bodu l3 prílohy č. 2.

13) Postup auditu je oprármený s dodávatel'om pľerokúvať p. Ing. Gabriela Nožičková . Rokovania sa uskutočnia

minimálne 3 x' Pri začati audiĺ'ĺ, po I. etape auditu a pred skončením auditu. Termín sa dohodne vzájomne.

Vzmysle Zákoĺa2g7l2OO8 $l0 ods. 10 oochrane predlegalizáciou príjmov ztrestnej činnosti aoochrane pred

financovaním teľorizmu a o anene a doplnení niektoých zákonov (d'alej len ,,zákon") je audítor, daňový poradca,

alebo ekonomický poradca povinný orr"'iť, či jeho klient koná vo vlastnom mene' Ako štatutámy orgán (poverená

osoba štatutárnym ôľgánom) podpisom tejto zmluvy prehlasujem, že konám ja ako aj ostatní štatutárni zástupcovia

a splnomoctrené osoby vo vlastnom mene.

IV. Cena:

l) odberatel' je povinný zap|atiť dodávatel'ovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podl'a vzájomnej dohody

a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.

2) Cena za sluŽby uvedené včlánku II. je 5 460,- €. bez DPH na kalendárny rok vrátane vedl'ajších nákladov.

Ňanuoy na získavanie informácií hĺadí odberatel'. Faktuľovať sa bude priebežne podl'a dokončenia jednotliých etáp

takto:

Dátum Suma

I. etapa 31.1.2022 l820'- € bez DPH
II. etapa 30.4.2022 l820.- € bez DPH
III. etapa 30.9.2022 l820'- € bez DPH

Všetky platby budú splatné do 14 dní na účet audítorskej spoločnosti, ktoý bude uvedený na fakturach.

euaĺtórita spoloenosť môŽe pozastaviť poskytovanie sluŽieb počas obdobia, z dôvodov neuhradenia splatnej

fakľury. V takomto prípade dodávate|' ozĺámi ďberatel'ovi zmenu harmonogramu prác, ktorá nadobudne platnosť po

zap|atLĺí neuhĺadenýcĹ splaĺrých faktur. Dodávatel' nevydá podpísanú spráw audítora o audite a list odporučaní, ak

mu odbeľatel' nezaplatil za vykonaný audit.



" 3) Sumy uvederre v bode 2. tohto člárrku podl'a čl.II. je dodávatel' oprávnený fakturovať odberatel'ovi po dokorrčení

auditu a odovzdaní audítorskej správy.
4) odberatel' sa zavázvje uhľadiť Íakĺrru do 15 dní odo clňa jej obdrŽania.

5) Ceny špecifikované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH.
6) I( uveäeným cenám jó dodávatel' oprávnený faktuľovať, v znrysle zákona o audítoroch, výdavky účelovo

vynaloŽené v pľiamej súvislósti s plnením dôhodnutýclr prác, ktoré budú vopred konzultovane s odbeľatel'om.

1i Pľípadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovarrých v pľedmete zmluvy bude ľiešená písomným

clodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

V. Platnost'Zmluvy:

1) Táto zm|uva sauzavára na dobu určitú - účtovné obdobie 2021 .

2) Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom

po jej zverejnení na webovom sídle mesta Sal'a.

3) odberatel' rnôŽe kedykol'vek a bez udania dôvodu tuto zmlulu vypovedať formou písomnej výpovede doručenej

dodávatel'ovi, pričom plaÍi, Že zmluva zaniká ku dňu doručerria písomnej výpovede odberatel'a dodávatel'ovi.

V prípade výpovede zmluvy .je odberatel' povinný dodávatel'ovi uhradit' odtnenu za úkony a präce vykonané

v súlade s touto zmluvou do dátullru doručenia výpovede dodávatel'ovĺ'

4) Dodávatel' je oprávnený lypovedať tuto zmlulu len zo závaŽných dôvodov' najmä ak sa narušila nevyhnutná

dôveľa medzi ním a odĹ"'átél'o'o a1ebo ak odberatel' neposkytuje dodávatel'ovi potrebnú súčinnosť a informácie

nevyhnutné pre výkon predmetu zmluvy. V pľípade výpovede zmluvy je dodávatel' povinný odovzdať odberatel'ovi

vseiky doklády a iné materiály, ktoľé mu do dňa doručenia výpovede odberatel' poskytol. Zmluva zaĺiká v zmysle

všeobecných obchodných podmienok uvedených v Pľílohe č.2.

YI. Záv erečné ustanovenia:

l) Túto zmluvu je rnoŽné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.

Pľávne vďahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa ľiadia príslušnými ustanoveniamí zákona č. 513/ĺ991 Zb., obchodný

zákonník, v zĺeníneskorších predpisov azákona o audítoroch.

Dodávatel'zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu, ktoru spôsobil odberatel'ovi nesprávnym

anekvalitným poskytovaním služieb. Nezodpovedá však zavady, ktoých pľíčinou sú nedostatky vdokladoch a

iných materiáloch odovzdaných dodávatel'ovi odberatel'om.

odberatel' súhlasí so skutočnost'orr, Že v prípade ak dodávate|' zaviní svojou činnosťou škodu odberatel'ovi, bude

moŽne poskyhlĺrt' ťrdaje odberatel'a poist'ovni, r, ktoľej je dodávatel'poistený, a to výlučrre za účelom riešenie tejto

poistnej udalosti.

odberatel' súhlasí' aby dodávatel' v prípade ukonČenia platnosti zmluvy, mohol koĺnunikovať s nastupujúcim

audítorom/audítorskou spoločnost'ou v zmysle zákoĺa o audítoľoch $ 32 odsek 6'

Zm1uva sa vyhotowje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom kaŽdá so zmluvných stľán obdrŽí

jeden (1) rovnopis.

Všetky špecifické časti, ktoré neupravuje táto zmIuva sa riadia osobitnými obchodnými podmienkami pre

audítorsk3 sluŽby uvedené v prílohe č. 1 ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe č. 2'

ktoré sú neoddelitel'nou časťou tejto zmluvy.

odbeľatel' súlrlasí, Že audítorskú dokumentáciu dodávatel'a môŽe kontrolovať iný audítoľ v rámci kontroly kvality

v zrnysle ISQC.

Audítorská spoločnosť, v prípade neschválenia audítora valným zhromaŽdeĺim alebo členskou schôdzou, je

povinná vydat' správu audítora s uvedením informácie, Že sa jedná o dobrovol'ný audit.
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9 Pľíloha 1
Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len
"všeobecné obchodné podmienky'') sa vzťahujú na
služby poslrytované dodávateľom zákazĺíkovi ĺa
základe potvľdeného listu s ponukou alebo ĺazáklaďe
zmluvY, obsahujúcich tieto všeobecné obchodné
podmienky (ďalej len "zmluva'').

Definície:

Nasledujúce slová a pojmy používané v ýchto
obchodných podmienkach majú tento ýznam:

Služby - sluŽby poskytované dodávatel'om na
základe zmluvy.

Zákazník - príjemca (pľijemcovia) 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 ktoľé odkazuje zmluva.

Tieto definície sa použijú kedykol'vek sa tieto slová
a frázy vyskytnú v zmluve o službách'

Služby a povinnosti dodávate|'a

l Zmlĺlva deĺrnuje služby a ďalšie otázky súvisiace
so službami poskýovanými dodávatel'om. Tieto
obclrodné podmienky môžu bý zmenené, ak je
to výslovne uvedené v ztnluve.

2 Služby budú poskytované kvalifikovane a s
ľozumnou staľostlivost'ou.

3 V pľípade, že podl'a zmluvy sa majú na službách
podiel'ať konkľétne osoby v nej uvedené,
dodávatel' vynaloží primeľané úsilie na to, aby sa
tieto osoby na službách skutočne podiel'ali.
Dodávatel' môže nahradiť tieto osoby inými
s rovnakou alebo podobnou kvalifikáciou, pľičom
dodávatel' je povinný dopľedu ruto zmenu
prekonzultovať so zákazníkom'

4 Dodávatel'môŽe pľi poskytovani služieb získavať
dôverné infolmácie týkajúce sa obchodných
aktivít a záleŽitosti zákaznika (d'alej len
''dôverné informácie"''). V tejto súvislosti je
dodávateľ povinný dodľžiavať také obmedzenia
povinnosti mlčanlivosti, ktoľé boli uložené
orgánom Slovenskej ľepubliky' ktorého
požiadavky sú pľe dodávateľa záĺväzné, a
dodržiavat' povinnosti vyplývajúce z právnych
predpisov platných v Slovenskej republike'
Dodávatel' je povinný dodržiavať všetky
poŽiadavky vyplyvajťlce z pľávnych predpisov
Slovenskej ľepubliky apožiadavky príslušných
orgánov, ktore dodávateľa zavázujú poskytnúť
dôvemé informácie. Toto ustanovenie sa nebude
aplikovať v prípade, že dôveľné informácie sa

stanú verejne dostupnými alebo v pľípade, že
dodávateľ poskytne tieto dôveĺré informácie
poisťovateľovi pľávnej zodpovednosti
dodávateľa. Toto ustanovenie sa tiež nevzťahuje
na poskýovanie informácii medzi dodávateľom
a osobami zamestnanými alebo konajúcimi
v mene rôznych právnických osôb v Slovenskej
ľepubliky.

Dodávatel' môže v prípade poh'eby odhaliť
dôverné informácie pľe účely obvyklého
kontrolného procesu druhému partneľovi na
zákazke, alebo pre účely kontľoly kvality našich
služieb a/alebo slovenským ľegulrrjúcim
orgánom.

Z maľketingových, pľopagačných alebo
obchodných dôvodov môže mat' dodávatel'
záujem na uverejnení informácie, že dodávatel'
poskytoval zákaznikovi prácu (vľátane služieb)'
V takomto pľípade je dodávatel' opľávnený
zverejniť meĺo zákazĺíka a všeobecný chaľakter
alebo druh poskytovanej pľáce (alebo služieb)
a akékoľvek detaily, ktoré sú verejne známe.

5 Dodávatel' môže odovzdať písomné stanovisko
alebo potvrdiť písomne ústne stanovisko alebo
odovzdať finálnu písomnú spľávu alebo urobiť
ústnu pľezentáciu po ukončení služieb. Pred
ukončením služieb rnôže dodávateľ odovzdať
ústne, predbežné alebo čiastkové stanovisko
alebo správu čl ptezentáciu, avšak v takomto
prípade bude mať prednosť písomné stanovisko
alebo finálna písomná správa. Zákazník nebude
považovať za záväzné akéhokol'vek pľedbežné
stanovisko, spľávu alebo prezentáciu poskytnutú
dodávatel'om. V prípade, že si zákazník pľaje
považovať ústne stanovisko alebo ústnu
prezentáciu urobenú pri ukončení služieb za
zĺnäzni, je povinný infoľmovať o tom
dodávatel'a a dodávatel' je povinný doručiť
písomné potvrdenie príslušného stanoviska.

6 Dodávatel' nie je povinný za žiadnych okolností
akťualizovať žiadne stanovisko, spľávu alebo iný
výsledok poskytnrrých služieb ústne alebo
písomne, a to pľe skutočnosti týkajúce sa
stanoviska' správy alebo ineho výsledku služieb'
ku ktolým došlo po vydani stanoviska, správy
alebo iného výsledku služieb vo Íinálnej podobe.

7 AlcýkolVek výsledok služieb poskytnuý
zákaznikovi v akejkolVek forme alebo podobe,
bude dodaný zo strany dodávateľa pod
podmienkou, že je to v pľospech zilkaznika aleĺ
pre jeho informáciu ana zákIade toho, okem
prípadov, ked' to vyŽadujú právne pľedpisy alebo
príslušný regulačný orgán, sa nebude d'alej
kopíľovať, odkazovať naň alebo poskýovat'ako
celok alebo časť, bez predchádzajúceho
písomného súhlasu dodávateľa. Služby budú



poskytnuté pod podrnienkou, Že zákazĺik nebude
uvádzať obchodné meno dodávatel'a, nebude
reprodukovať logo dodávateľa v akejkol'vek
forme alebo podobe bez pľedchádzajúceho
písomného súhlasu dodávatel'a. Zákazĺik je
oprávnený poskýnúť svojím právnym a iným
odborným poradcom akýkol'vek celkový
výsledok služieb, pľe účely ziskania stanoviska
vo vzťalru k službám, za podmienky, že ich
informuje o nasledovnom:

o poskytnutie informácií z ich strany

ýkajúcich sa služieb nie je dovolené bez
predchádzajúceho pisomného súhlasu
dodávatel'a, a

o dodávatel' nebude mať voči nim žiadnu
zodpovednosť v súvis|osti so službami.

8 Akékol'vek stanovisko, názor, oznámenie
pľavdepodobnosti, pľedpoklad alebo odporučanie
dodané dodávateľom ako súčast' sluŽieb
treznamená žiadnu formu gaľancie, že dodávatel'
určuje alebo predpovedá budúce udalosti alebo
okolnosti..

9 Zákazník berie na vedomie, že dodávatel' je
povinný prijať potrebné opatľenia vypIyvajice z
všeobecne záväzných právnych predpisov
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

činnosti a ocfuane pred financovaním terorizmu,
účinných v Slovenskej ľepublike. Zákazník berie
na vedomie a súhlasí, Že dodávateľ je povinný
vuvedenom rozsahu urobiť voči nemu úkony
staľostlivosti povinĺej osoby a v prípade' ak
dodávateľ zistí neobvyklú obchodnú operáciu, je
povinná urobiť v určenom rozsalru všetky
potľebné opatrenia a oznámenia podl'a
príslušných právnych pľedpisov. Zákaznik tiež
vyhlasuje, že všetky úkony ľobí vo vlastnom
mene. V prípade, Že bude konať v mene alebo na

účet tľetej osoby, vždy to oznämi dodávatel'ovi
pred každým takýmto úkonom.

Odmena

10 Dodávatel' bude pľedkladať fakrury zahrňajúce
odmenu za poskýnuté služby, výdavky a DPH
(ak sa uplatňuje), vľátane akýchkol'vek
zahraničných daní, ktoľé by mohli byť
pripočítatel'nou alebo odpočítatel'nou položkou
(,,odmena"). Detaily týkajúce sa odmeny
a akýchkoľvek podmienok osobitných platieb
budú ustanovené v zmluve' odmena dodávateľa
bude závisieť od stupňa zodpovednosti
partnerov, riaditeľov, zamestnancov alebo
zástupcov dodávateľa zúčastňujúcich sa na
poskytovaní sluŽieb, na stupni ich kvalifikácie,
na čase strávenom pri poskytovaní sluŽieb a na
charakteľe azloŽitosti poskytovaných služieb.
Výdavky budú zahÍhat' pľianre a neprianre
náklady. odtnena sa môŽe líšiť od odhadov alebo

cenovej ponuky, ktoré boli poskytnuté
zákazníkovi, ktoré budú vždy pľedbeŽne.

11 Za poslqrtnuté služby sa zákaznik zavázuje
zap|atiť dodávateľovi odmenu (pľičom je
vylúčené akékol'vek započitanie voči tejto
odmene) do 15 dní od vystavenia faktúry alebo
v inej lehote, ktorá bude uvedená v zmluve.

a) dodávatel' môže účtovať úľok z omeškania
vo výške 0,05yo zdlžnej sumy za každý
deň omeškania s platbou.

a. Ak bola zmluva o službách vypovedaná
alebo pozastavené jej plnenie, dodávatel'
má právo na náhľadu ýdavkov za toto
obdobie a na odmenu za vykonanú pľácu,
vrátane DPH (ak sa uplatňuje). odmena za
vykonanú pľácu sa v tomto pľípade
vypočíta podl'a hodinových sadzieb
platných v čase poskynutia sluŽby, podl'a
pľavidiel uvedených v odseku l 1.

c. V prípade' Že je viac príjemcov
zmluvy, a v zmluve nie je špecifikované,
ktoý príjemca alebo tľetia strana uhľadí
odmenu dodávateľovi , kaŽdý pľíjemca bude
zodpovedný za uhĺadenie odmeny
dodávateľovi samostatne, ako aj spoločne
a nerozdielne ako skupina, a dodávatel' je
oprávnené požadovať celú platbu od
ktoréhokol'vek príjemcu satnostatne alebo
od všethých príjemcov zárovei.

Povinnosti zákazníka

12 Zäkaznik má zodpovednosť za:

a) riadenie, realizáciu a pľiebeh
zákazníkovho podnikania aobchodných
z'ťiežitostí

b) za použitie, rozsah spol'ahnutia sa na

rady alebo odporučania alebo iný výsledok
služieb ABCD a na ich zavedenie do praxe

c) prijatie akéhokoľvek ľozhodnutia

ýkajúceho sa sluŽieb, akéhokol'vek
výsledku služieb, záujmov zákaznika a jeho
obcho dných záleŽitgsti

d) uskutočnenie, dosiahnutie alebo
realizáciu akéhokoľvek pľospechu pľiamo
alebo nepľiamo sa týkajúceho služieb, ktoré
vyžadujú ich implementáciu zákazníkom.

13 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu
dodávateľa zákazník nesmie priamo alebo
nepriamo ponúkať zamestnanie žiadnemu
zdodávatel'ových partnerov, ľiaditel'ov alebo
zall]estnancov' ktoľí sa zúčastňovali
poskytovania sluŽieb, a to počas poskytovania



ýchto služieb a po dobu 3 mesiacov
nasledujúcich po ich skončení alebo po ukončení
platnosti zmluvy o sluŽbách' Tento zákaz však
nebľáni zákaznikovi kedykolVek uskutočniť
nábor zarnestnancov pľostredníctvom inzerátov
ani ponúknuť zamestnanie paľtneron1, ľiaditel'om
alebo zamestnancom dodávatel'a, ktoľí
odpovedali rra takýto inzeľáL

rnfoľmácie

14 Aby dodávatel' mohol poskytnút' svoje služby,
zákaznik je povinný na žiadosť dodávatel'ovi
okamŽite mu poskytnút' všetky infornlácie
a pomoc ako aj prísfup k dokumentom, ktoré má
v dľŽbe, ĺtsclrove alebo pod kontl'olou' ako aj
sryk s peľsonálom, ktolý má zákaznik pod
kontrolou. Zákazník je povinný vynaloŽiť všetko
úsilie na zabezpečenie týchto plnení, pokial' ich
nemá u seba alebo vo svojej úschove alebo pod
svojou kontľolou, Zákaznik je povinný oznámiť
dodávateľovi akukol'vek informáciu alebo
zmenu' o ktorej sa dozvie a ktoľá môže mať
vzťah ku sluŽbám dodávateľa. Zákaznik musi
poskynút' informáciu lyžiadanú dodávateľom
za účelom splrrenia povinností vyplývajúcich zo
zákona o praní špinavých peňazí.

15 Dodávateľ sa môŽe spoliehať na akýkol'vek
pokyn, Žiadosť alebo oznámenie alebo
informáciu uľobené alebo poskýnuté
ktoroukol'vek osobou, ktoru dodávatel' poznä
alebo o ktoľej sa rozu[lne domnieva, že bola
poveľená zákaznikom, aby konrunikovala
s dodávatel'om na tieto účely (,,opľávnená
osoba"). Dodávatel' môže komunikovať so
zákazllíkom pľostľedníctvom elektľonickej
pošľy, ak si to želá opľávnená osoba, pľičom sa
predpokladá súhlas zákazníka s ýmto spôsobom
komunikácie a s obsiahnutým ľizikom (vľátane
bezpečnostných rizík odpočúvania alebo
nedovoleného vstupu do takejto komunikácie,
rizika poškodenia takejto spľávy aľizika víntsov
alebo iných škodlivých nástľojov) a ďalej, Že
zákazník vykoná pľotivírusovú kontľolu takejto
komunikácie.

V prípade, že zákaznik nesúhlasí s komunikáciotl
prostľedníctvom elektľonickej pošty alebo si
pľaje, aby boli dôver'né infolmácie prenášané
pľostredníctvom elektľonickej pošty
v zašifľovanej podobe, informuje o tom
dodávatel'a písomne'

Dodávateľ však nie je povinný potvrdzovať
si spoľahlivosť získanej informácie.

Dodávatel' nezodpovedá zákazníkovĺ za
žiadnu škodu alebo stľatu utrpenú
zákaznikom z dôvodu podvodu, skeslenia
údajov, zo zadrŽania informácie, ktoľá je
podstatná pre poskytnutie služby alebo iný
nedostatok, ýkajúci sa takejto podstatnej
infoľmácie, či už k nemu došlo na stľane
zákaznika alebo z iného infoľmačného
zdroja.

Vedomosti a konflikty

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

o "Tím zákazlry" znamenä, kolektívne alebo
jednotlivo, osoby, ktoľé sú zúčastnené na
poskytovaní služby,

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

a) od tímu zákazky sa nevyžaduje,
neočakáva alebo nepľedpokladá znalosť
akejkoľvek informácie zĺámej
spolupľacovníkom' ktoľá timu zákazky nie
je ználĺa alebo ktoru sú povinní získať od
spolupracovníkov.

b) od tímu zákazky sa nevyžaduje
použitie takej infoľmácie alebo jej
poskytnutie zákazníkov, ktoľá je dôverná
pre iných zákaznikov, bez ohl'adu na to, či
je známa im osobne alebo je známa ict'l
spolupľacovníkom'

18 Medzi osobami existujú a budú truať opatrenia
prijaté za účelom ochľany záujmov každého
zákazníka pľostredníctvom jedného alebo
viaceých nasledovných ochranných opatrení:
oddelené skupiny, izemná sepaľácia, operačná
nezávislosť, oddelené seruery a oddelené
systémy elektronickej pošty (,,pľek ážl<y").

19 Dodávatel' môže bý poŽiadaný, aby poradili
druhej stľane alebo ďalšim Stľanám, ktoľé sú
v spore so záľkazníkom, alebo aby poľadili alebo
ľepľezentovali záujmy osoby alebo osôb' ktoých
záujmy sú pľotichodné záujmom zákaznika kvôli
ich podstatnému záujmu v záleŽitostiach, ktoých
sa slrrŽby dodávatel'a konk'étne a pľiamo týkajťr
(,,konflikty záujmov''). Dodávatel' sa snaží a
bude pokračovať vo svojom snažení
identiÍikovať konflikty záujmov. Ak zákazník
pozná alebo bude si vedotÚ, že takýto konflikt
môže vzniknúť, je povinný okamžite informovať
o tom dodávateľa'

a

a

16 Dodávateľ môŽe získavať
zákazníka alebo z iných
poskytovania sluŽieb.

informácie od
zdľojov počas

Dodávatel' musí posúdiť nespornosť
a kvalitu získanej infoľmácie.

a



Dodávateľ nesmie prijať zákazku, ktorá môŽe
vyvolať konflikt záujmov pľe tím zákaz(<y.
Dkodávateľ tak môže urobiť iba pri
spolupracovníkoch' pokiaľ boli predým
vyľvorené a stále trvajú vlrodné a účinné
prekáŽky na zabránenie toku dôveľných
informácii z timu zákazky na spolupľacovníkov
alebo od spolupľacovníkov na tímzákazl<y.

Existencia takýchto pľekážok znamená, že
dodávatel' splnil svoje povinnosti vo vzt'ahu
k konfliktom záujmov.

20 Konflikt záujmov nevznikne, pokial'boli rrvedené
do činnosti primeľané pľekážky a keď počas celej
doby poskytovania služieb je zäkazníkon
zamestnanec (vľátane ľiaditel'a) adodávatel'
poskytuje sluŽby jeho zamestnávatel'ovi.
V takomto prípade sú spolupľacovníci oprávnení
konať pre zamestnávatel'a kedykol'vek
a akokol'vek.

21 Dodávateľ môže byť požiadaný o ľadu d'alšou
stranou alebo stľanami, kde neexistuje konflikt
záujmov, ale ktoých záujmy konkurujťl záujmom
zákazĺíka špecificky a priamo Vo vzťahu
kpredmetu služieb dodávateľa (,,sút'ažitel"'
alebo ,,sút'ažitelia''). Dodávatel'sa snaží a bude
pokľačovať vo svojom snažení identifikovať
súťažiteľov. Ak zákaznik pozná alebo bude si
vedomý' že dodávateľ radí alebo ponúka
poľadenstvo súťažiteľovi, je povinný okamŽite
informovať o tom dodávateľa.

22 Ak dodávatel' zistí, alebo ak zákaznik to oznánri,
že strana, ktorej dodávatel' poskytuje
poradensťvo je súťažitel'onr, dodávatel' nrusí
uviesť do činnosti pľimeľané pľekážky. Pokial'
tieto prekážky fungujú, dodávatel' je oprávnený
poskytovať poradenstvo súťažitel'ovi kedykol'vek
a akokol'vek (okĺem pripadov konfliktu
záujmov). Pokial'vznikne konflikt záujmov so
stranou, ktorá bola pľedtým identifikovaná ako
súťaŽitel', táto stľana sa nebude ďalej považovať
za siťažitel'a a použijú sa ustanovenia odsekov
19 a20.

Existencia takýchto prekážok znamená, Že
dodávatel' splnil svoje povinnosti vo vzťahu k
súťažitel'om.

23 Pokiaľ niektorá osoba angažovala dodávatel'a vo
veci poľadenstva, dodávateľ môže posúdiť, že aj

v prípade fungovania pľekážok' je
pravdepodobné, Že záujmy zákaznika budú
poškodené a dodávatel' sa donrnieva, že
nezvládne situáciu. V takonr pľípade dodávatel'
môže vypovedať zmluvu o službáclr a dodávateľ
tak môže urobiť s účinnosťou okanrihonr
doručenia výpovede, ale dodávatel'musí vopred
infonnovať zákaznika o tomto kľoku.

24 Ak Vám začneme poskytovať služby a potom
zistíme okolnosti, ovplyvňujúce našu nezávislosť
olrľadne tejto alebo inej činnosti, ktoru pľe Vás,
Vašu matersku spoločnost' alebo pľe akýkol'vek
dcérsky, spoločný, pridruŽený alebo sesterslý
podnik v ľámci štruktury Vašej spoločnosti
vykonávame, môže dôjsť k zastaveniu našej
práce na pľíslušnej zákazke. Ak k tomu dôjde,
budeme sa usilovať vyriešiť situáciu čo najskôľ
a budeme hľadať riešenie, ktoľé by nám
umožnilo pokľačovať v zákazke. Ak usúdime, že
situáciu nemožno vyriešiť, môžeme byť nútení
ukončiť naše služby a budeme opľávnení tak
urobiť oznámením, ktoľé nadobudne platnost'
bezprostľedrre pľi doručení' avšak skôr neŽ
urobíme takýto kľok, záleŽitost' s Vami
pľekonzultujeme.

Zmluva o službách

25 Zmluva o službách obsahuje úplnú dohodu medzi
dodávatel'om a zákaznikom vo vzt'ahu
k poskytovaným sluŽbám a naľľadzuje
akékollek predchádzajúce dohody, dohovory'
vyhlásenia alebo prehlásenia (pokial' neboli
vykonané podvodne) vo vzťahu k službám.
AkékolVek úpravy a zlneny zmluvy o sluŽbách
musia byť urobené písomne a podpísané
oprávnenýni zástupcami dodávateľa
azákaznka. Vprípade akéhokolVek nesúladu
medzi potvrdeným listom s ponukou
a ktoroukol'vek ďalšou súčasťou zmluvy
o službách, ustanovenia listu s ponukou majú
prednosť' V prípade akéhokol'vek nesúladu
medzi týmito všeobecnýnri obchodnýnri
podmienkami a osobitnými obchodnýnli
podmienkami, ak sa uplatňujú, osobitIré
obchodné podmienky majú pľednost'.
Ustanovenia zmluvy o službách vylučujúce
zodpovednosť dodávatel'a voči zákaznikovi sa
však neuplatnia na akékol'vek vy'jadrenia
dodávatel'a urobené podvodným spôsobom pľed
vznikom zmluvy o službách.

V prípade, Že zákaznik r,eirrfoľmuje dodávatel'a
do 30 dní od dátumu uvedeného na zmluve
o svojom nesúhlase s ustanoveniami obchodných
podmienok dohodnutých v zmluve o službách,
dodávatel' predpokladá tichý súhlas zákazĺika
s ýmito obchodnými podmienkami.

NáľokY tľetích stľán

26 Zmluva o sluŽbách nezakladá ani nespôsobuje, ani
pľedpokladala zaloŽenie alebo vznik
akýchkol'vek práv tretej osoby. Žiadna tľetia
osoba nelná oprávnenie vynucovať si plnenie
alebo spolielrať sa na ustanovenia zmluvy
o sluŽbách, ktoré poskytujú alebo môžu
poskytovať akékoľvek práva alebo pľospech
tľetím osobám, pľiamo alebo nepľiamo, ýslovne



alebo implicitlle. PouŽitie akýchkol'vek
pľávnyclt predpisov dávajirciclr alebo
poskyĺ"rjúciclr tretítn osobám ztnlttvne alebo iné
práva v súvislosti so zmluvou o sluŽbách je
vylúčené. Dodávateľ nemôže bý považovaĺý za
tľetiu osobu pre účely tohto ustanovenia'

okolnosti mimo kontro|v dodávatel'a alebo
zákazníka

2] Dodávatel' ani zákanlík rreporušia svoje zmluvné
povinnosti a dodávatel' ani zákaznik nenesú
zodpovednost' navzájom, ak dodávatel' alebo
zákazník nie sú schopní plnit' zmluvu o slrržbách
v dôsledku príčiny mimo ľozumne požadovanej
kontľoly dodávatel'a alebo zákazníka. Vznik
takejto udalosti na stľane dodávatel'a alebo
zäkazníka, j e povinná táto stľana oznámit' druhej
strane čo najskôľ ako je to možné, pľičom druhá
stľana má možnost' pľelušit' alebo ukončit'
pIatnost' zmluvy o sluŽbách, s ťtčintrost'ol'l
okamŽite po doručení oznámenia.

Yzdanie sa. postúpenie a poddodávatelia

28 Ak dodávateľ alebo zákaznik nevykoná alebo
neuplatňuje niektoľé zo svojich präv, toto
neznamená vzdanie sa akýchkol'vek práv, ktoré
patria ktorémukoľvek z nich'

29 Dodávatel' ani zákazník nie sú opľávnení postupiť
práva alebo záväzky zo znIuvy o službách bez
pľedchádzajúceho písomného súlrlasu druhej
stľany.

30 Za podmienok v článku 39. dodávatel' je
oprávnené ustanovit' poddodávate|'ov, aby mu
pomáhali pri poskytovani služieb ako členovia
timu zákazl<y, pričom dodávatel' musí o tom
vopred i nformovať zákaznika.

Vylúčenie a obmedzenie zodnovednosti
dodávatel'a

3l Zodpovednosť dodávatel'a v súvislosti so
službami je obmedzená nasledovne a Za
podmienok v niŽšie uvedených odsekoch 32 a34,

o zo zmluvy alebo zo zákona alebo ináč,

r za akúkol'vek priamu ujmu alebo škodu
utrpenú zákaznikom (alebo ktoľoukol'vek
inou stranou), ktoľá vznikla z alebo
v súvislosti s poskytnutím služieb,

o bez ohľadu na to, ako túto pľiamu ujmu
alebo škodrr spôsobilo, vľátane svojej
nedbanlivosti, ale nie spľeneveľou alebo
svoj irn úrnyselnýtn konanim,

je obrnedzená do výšky určenej v zlnluve, alebo

ak žiadna výška tam nie je uľčená' do ýšky 2-
násobku odmeny, ktorá bola zaplatená
dodávateľovi podľa ustanovení zmluvy.

32 Y pripade, že existuje viac ako jeden uŽívatel'
služieb ('gžívatel"'), obmedzenie zodpovednosti
dodávatel'a podl'a tohto článku bude pomerne
rozdelené medzi všetkých uživate|'ov. Ziaďny
užívatel' nemá pľávo diskutovať alebo namietať
platnosť, vykonatel'nosť alebo použitie tohto
článku z dôvodu, Že takéto ľozdelenie nebolo
odsúh|asené, alebo že odsúhlasené obnredzenie
podie|u ľozvrhnuté akémukol'vek užívatel'ovi je
neprimerane nizke. V tomto pľipade pojem
,,uživatel"' zahrňuje taktiež zákaznika a ostatné
oprávnené osoby.

33 Za podmienky dodľžania súhmného obmedzenia
zodpovednosti dodávatel'a podl'a hoľe uvedeného
odseku 31, nasledovné ustanovenia upravujú
rozsah zodpovednosti dodávatel'a voči
zákaznikovi a ostatným opľávneným osobám:

a) Zodpovednosť dodávateľa je obmedzená na
tú časť celkovej ujmy alebo škody,
s prihliadnutím na nedbanlivostné
spoluzavinenie zákazĺika (uk exisfuje)
alebo na nedbanlivostné spoluzavinenie
ostatných oprávnených osôb (ak existuje),
ktorá je odôvodnená a spravodlivá
vzhl'adom na ľozsah zodpovednosti
dodávatel'a za tuto ujrnu alebo škodu
(,,podiel dodávatel'a") a vzhl'adonr na
rozsah zodpovednosti ktoľejkol'vek inej
osoby zodpovedajúcej alebo potenciálne
zodpovedajúcej voči zákaznikovi alebo
voči ostatným oprávneným osobám za tu
istu ujmu alebo škodu (,,d'alšia
zodpovedná osoba").

b) Pri určerrí podielu dodávatel'a,

o sa nebeľie do úvahy, že ďalšia zodpovedná
osoba prestala existovať, pľestala byt'
zodpovednou, dosiahla stanovenie len
dohodnutej Úšky svojej zodpovednosti
alebo vyhlásila platobnú neschopnosť alebo
z iných dôvodov je neschopná platiť

o v akomkoľvek súdnom konaní pľoti
dodávateľovi začatom zákazníkom alebo
ostatnj'rni oprávnenými osobami musí
zäkaznik alebo ostatné opľávnené osoby na
žiadosť dodávateľa spojiť konania pľoti
dodávatel'ovi a d'alšej zodpovednej osobe,
pokiaľ to nie je zakázané zákonom.

c) Ak napľiek ustanoveniu odseku 33 ľozsah
podielu dodávatel'a nebude uľčený, táto
otázka bude na žiadost' niektoľej zo strán



ponechaná lla rozhodnutie odborníka,
menovaného Rozhodcovským súdom
Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory, ktoý bude konať ako expert a nie
ako rozhodca, a ktoľého ľozhodnutie o výške
podielu dodávatel'a bude konečné
a vykonatel'né na splnenie akélrokol'vek
pľedchádzajúcelro ľozsudku.

34 Dodávatel' prijíma obmedzenie zodpovednosti
podl'a odseku 32 a 33 v mene dodávatel'a a ako
zástupca, ktoľá môže byť alebo nrohla byt'
zúčastnená na poskytovaní služieb.

Výnimka pod|'a odseku 3l a obmedzenia podl'a
odsekov 32 a 33 sa pouŽijú popľi akýchkol'vek
iných ustanoveniach, ktoľé spôsobujú vylúčenie
alebo obmedzenie zodpovednosti v inom ohl'ade.

35 Tento článok sa vzt'ahuje na náľoky vznikntrté
z alebo podl'a Znrluvy o slúbách.

35.l Zákaznk alebo ostatré opľármené osoby
neuplalria alcýkol'vek nĺĺĺok voči akejkolVek
dodávateľskej osobe inej ako dodávateľovi ako
zmluvnej strane, ýkajúci sa ujmy alebo škody
utrpenej zákazníkom alebo ostafoiýľni oprávnenýni
osobarni zalebo v súvislosti s poskyĺrutím sluŽieb'
Toto obmedzenie sa neuplafurí tra obmedzenie alebo
vylúčenie zodpovednosti dodávatel'a ako zmluvnej
strany - spoločnosti za konania alebo opomenutia
akejkolŤek inej dodávateľskej osoby.

35.2 Akykol'vek náľok zákazsllka alebo
ostatrrých oprávnených osôb ýkajúci sa ujnry alebo
škody utrpenej ako výsledok vzniknuý z, alebo
v súvislosti so zmluvou o službách, či v zmluve
alebo podl'a právnych predpisov, alebo inak, sa musĺ
uplatnit'

o ak vŽ Služby boli poskýnuté, počas štyroch
rokov odo dňa, keď pľáca, ktorá bola
základom nároku, bola poskytnutá

o ak bola Zrriuva o službách ukončená, počas
štyroch rokov odo dňa ukončenia

o ak bola ujma alebo škoda utrpená ako výsledok
vzniknuý z, alebo v súvislosti s dodávatel'om
neopľávneným prez'adením dôvenrých
infolmácií, počas šty'och ľokov odo dňa, kedy
neoprávnené prezradenie nastalo.

Výchto prípadoch sa za začiatok lehoty povaŽuje
deň, kedy najskôr nastaĺa skutočnosť, ktorá sa
(podlä zrnluvy, prármych pľedpisov alebo inak)
pokladá za príčinu príslušného nárolar. Pre irčely
tohto článku sa povaŽuje za uplahenie nároku
podanie náwhu na súd alebo návrhu na začatie
rozhodcovského konania.

Tretie osoby

36 ZákÄzÍ'l]k odškodní dodávatel'a a ochráni dodávateľa
a tieto osoby pred akoukol'vek ujmou, škodou,
ýdavkom alebo zodpovednostbu utrpenou
dodávatel'om alebo t'.ŕmito osobami v dôsledku alebo
v súvislosti s nasledujúcimi dvomi skutočnostänri:

a) akékol'vek porušenie povinností zákazníka,
ktoľé vznikli alebo vyplývajú zo znrluvy
o službách a

b) ahýkol'vek nárok uplatnený alebo hroziaci
od tretej stľany alebo ostatných oprávnených
osôb, ktoý vznikol alebo vyplýva ztakéhoto
porušenia povinností.

V prípade akejkol'vek platby vykonanej zákaalíkom
podl'a tohto článku, zákaznik nemá pľávo na
ľefurrdáciu tejto platby od dodávatel'a.

Tento zäv'azok odškodnenia sa neuplatní, ak
dodávateľ písomne súhlasilo s poskyErutím, v celku
alebo sčasti, výsledku služieb takejto tľetej osobe
alebo ostatľrej opľármenej osobe za podmienok,
s ktor"ými záú<aznlk a hetia osoba alebo ostatné
dotknuté oprávnené osoby súhlasili a ktoré aj
dodržali.

Výpoved'

37 Zákazĺlk alebo dodávateľ nrôŽe vypovedať znrluvu
o službách alebo pozastaviť jej účinnosť písomnýn
omámením daným 30 dní vopľed. Výpoveď alebo
pozasiavenie účinnosti podľa tohto odseku nieje na
ujmu akéhokol'vek pľáva, ktoľé vzniklo zákaznikovi
alebo dodávatel'ovi pľed výpoved'ou alebo takýmto
pozastavením účinnosti, a všetky čiastky, ktoré
zákaznk dlží dodávatel'ovi sa stanú splatnými dňonr
účinrrosti výpovede alebo pozastavenia.

38 Nasledovné odseky ýhto Všeobecných
obchodných podmienok zostanú v platnosti aj po
ukončení alebo vypovedi znĺuvy o službách: 4,5,6,
'ĺ, 8, 9, 12, 13, 1 6, 1 8' 1 9, 20, 2l, 22, 23, 25, 26, 28,
29, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Ochľana údaiov

39 Na tento článok sa vĺ'ahujú ustanovenia a výklad
Zákona o ochľane osobných údajov (,,zákon"). Ak
je to nevyhnutrré pre poskytrtutie sluŽieb
dodávatelbm, má dodávateľ opľármenie od
zéú<azt'ĺka spracúvať osobné údaje v mene
zžú<aznka podľa tohto článku. V pfpade, že tak
dodávateľ koná, vykoná všetky primerané
technické a organizačné opah'enia na ochľanu proti
neoprármenému alebo protiprávnemu spľacúvaniu
osobnych údajov aproti náhodrrej strate, mičeniu
alebo poškodeniu osobných údajov. Dodávatel'
odpovie na odôvodnené otáz1s1 zákaa'ika, aby mu
unrožnilo kontrolu nad p|nenínr ustanovení tohto



článlal' Dodávatel' nezaviaže inú osobu,
spľacúvaním osobnýclr údajov zákazlika bez
predcltádzajúceho písorĺnélro sťthlasu zákaznka.

oznámenia

40 AkékolVek oználnenie doručené zákaznikovi alebo
dodávatel'ovi podl'a zmluvy o službách nrusí bý'
uobené písomne a odoslané ako doporučená
poštová zásielka alebo doručená na príslušné
adľesy uvedené v záhlavi zmluvy (alebo na inú
adresu, ktoľá bola písomne oznámená druhej
stľane)' oznámenia odoslané poštou sa považlju za
doručené,

o ak boli odoslané v rámci Slovenskej republilcy,
druhý pracovný deň

o a ak boli odoslané mimo Slovenska, desiaý
pracormý deň

nasledujúci po dni odoslania.

oddeľtel'nost'

4l Každý odsek a ustanovenie znluvy o sltlžbách
predstavuje samostatné a nezávislé ustanovenie' Ak
niektoré zýchto usĺanovení bude prehlrísené
súdom alebo iným príslušným oľgánom za neplatné
alebo neúčinné, ostĺvajúce ustanovenia zostlívajú
platnými a účinnými'

Spôsobilost'

42 Zákaznk odsúhlasuje a pľijíma ustanovenia zmluvy
o službách v mene zákaznika a ako zástupca
ostatných opľávnených osôb. V tejto súvislosti
zákazník zabezpečí, že ostatné oprávnené osoby
budú konať v súlade s ým, že sú stľanou zrnluvy
o službách, ako keby každá znich podpísala
zmluvu a súhlasila, že bude ňou viazaná. Avšak iba
zákaznlk sám zodpovedá dodávatel'ovi za
zaplatenie odmeny.

43 Dodávatel' prijíma sťrhlas zákazníka
s ustanoveniami zmluvy o službách (okrenl
odsekov 32 a 33) v mene dodávatel'a

Rozhodné právo

44 Zmluva o službách sa ľiadi slovensk)lrn právom
a všetky spory, ktoľé vmiknú zo anluvy o službách
patria do výlučnej právomoci slovenských súdov'

St'ažnosti

45 Ak by zékaznik kedykoľvek chcel pľediskutovať
s dodávatel'orn spôsob ako zlepšiť služby, alebo ak
má zilkazĺk st'aärosť na ich poskytovanie' môže
zatelefonovať paľtnerovi, ktoý je uvedený
v zmluve. Ak problém nebude vyriešený, zákan.1rk
by mal kontaktovať dodávatelä písomne'

Dodávatel' okamžite prešetľí každú stäžnosť
a urobí čo rnôŽe na odstľánenie t'ažkostí.

Neviazaná správa audítora

46 Ak audítorská spoločnost'vydá audítorcku spráw
vol'nú (neviazanú s účtovnou závierkou), odberatel'
tuto správu použije len na dohodnuý účel podl'a
pľedchádzajúcej dohody s dodávatelbm. Za
nedodržanie dohodnuýh podmienok a|ebo za
zneužitie takto vydanej audítorskej spľávy si
audítoľská spoločnosť uplatní svoje opľávnené
nároky.





Príloha 2
osobitné obchodné podmienky pľe audítoľské služby

Tieto osobitné podmienky dopĺĺajú Všeobecné
obchodné podmienky dodávateľa a uplatňujú sa na
poskytovanie audítorských služieb, ktoré vyplývajú zo
slovenských právnych pľedpisov, a na iné audítorské
služby'

Poyinnosti a zodpovednost' manažmentu

1' Štafutárny orgán a iné orgány spoločnosti
(,,manažment"), ktorej účtovná závielka sa audituje
(,,zäkaznik"), sú zodpovedni zabezpečiť udržiavanie
náležiýh účtovných záznamov, sú zodpovední za
zostavovanie účtovnej záviel'ý v súlade so všetlýnri
účtovnými princípmi a pľávnymi alebo inýnli
požiadavkami' ManaŽment je zodpovedný za
zabezpečeľie plistLrpu pľe dodávatel'a ku všetým
účtovným podkladom a iĺlým zázr:, ;mom a informáciárn.

2. Manažment potvrdzuje, Že je zodpovedný za
zabezpečenie spľávnosti všetkych transakcií so
spriazrrenýľni subjekľni, vľátane toho, že sú všetky takéto
ffarrsakcie podložené príslušnou dokumentáciou.
Vpripade manažéľskych poplatkov alebo podobných
poplatkov v rámci slcupiny podnikov' je zodpovednosťott
manažmenht zabezpečiť pdamu súvislosť takýchto
poplatkov s poskýnuýni služlrami a existenciu
dostatočnej a prirĺreranej dokumentácie, ktorá podporuje
uznanie ýchto nĺĺkladov pľe daňové účely'

3. Pľed koncom auditu manaŽtnent spoločnosti pripľaví
vyhlásenie ýkajúce Sa ýmarrrných skutočností.
Vyhlásenie nebude mat' skoľši dáľum ako je dátum
spľávy audítoľa.

4. odbeľatel' zabez'pečí získavanie infoImácií fornlou
poľvľdení od jeho obchodrrých paľtneľov podl'a
požiadaviek dodávatel'a a v zmysle zákona o audítoroch,
audite a dohl'ade nad výkonom auditu č. 540/2007 Z. z'
v zneni neskoľších predpisov. Náklady na tieto postupy
sú dohodnuté v zmluve'

Zodpovednost' a povinnosti dodávatel'a

5. Dodávatel', ako audítor, je povinný vyjadľit' názot na
ťrčtovrrú závieľku Vo folme a osobám, ktoré sú
špecifikované v zmluve (,,audítorská spláva'').

6, Dodávatel' sa Vo svojej audítolskej správe brrde

zaoberať aj d'alšími skutočnosťami, ktote môŽu bý
vy'žadované pľávnymi alebo inými pľedpismi
upľawjúcimi qýkon auditu.

7. Zodpovednost'otl dodávateľa je vy'jadriť vo svojej
audítorskej spľáve názoľ na účtovnú závieľku zákaznika
ako celok, nie k jeho jednotlivym častianr (,,divízie")'
dodávatel' má pľávo rrrčit' drrrh a ľozsah oveľovania
jednotlivých dlvizii ĺa záldade odhadu daných okolností.
Pľáca (v prípade potreby), ktoru vykoná dodávateľ v

rámci overovania jednotlivýclr divizii, môŽe byt'
rozsalrom menšia ako celková pľevieľka, ktoľá by bola
nutná, ak by dodávateľ vy,jadroval názor ĺa samostatnú

divíziu.

8. Audítoľská spoločnosť poslýne iné informácie ako sú

výsledky auditu len v rozsahu, v akom si ich počas
auditu všimne z dôvodov, že audit nie je naplánovaný
tak, aby zisťoval všetlcy skutočnosti, ktolé sa ýkajú
vnútomých kontrolných systémov alebo spľacovania
účtovnej jednotky.

9. Zodpovednosť dodávatel'a zahíňa aj posúdenie, či
informácie ýkajúce sa minulých období uvedené v
dolcrmrentoch obsahujúcich auditovanú účtovnú závierkrr
sú vo všetkých ýznamných aspektoch zhodné
s informáciami uvedenými v účtovnej závieľke.

Rozsah auditu

l0. Dodávateľ vy'koná audit vsúlade s pdslušnou
právnou úpravou, vrátane Zákona č' 540/2007 Z' z.
oaudítoľoch, audite adohlade nad výkonom audiĺl
v znení neskorších pľedpisov a medzinár'odných
audítorslcych štandardov.

ll. Dodávateľ vy'koná audit talcym spôsobom, ktoý
považuje za potľebný pre splnenie svojej zodpovednosti
uvedenej vyššie a zahÍÍn také oveľovanie tľansakcií,
existencie, vlastníctva a ocenenia aktív a závázkov,I<toré
považuje dodávateľ za potľebné. Dodávateľ získa
prehl'ad o účtovnom systéme zákaznika za účelom
zhodnotenia jeho prirneranosti ako základu pre pIipraw
účtovnej závieý' Za účelom tolrto zhodnotenia získava
dodávatel' také dôkazy, ktoré považuje za dostatočné pľe
vyjadrenie odôvodneného názoru.

12. Audit účtovnej závieĺl<y (vyplývajúci zo zákona
alebo nie) neobsahuje previerku súladu s daňoými alebo
inynri predpismi, ako napľ. devízorr'-imi pľedpismi,
pokial' tieto služby neboli špeciÍikované v písonrnej
zmluve. Audit neobsahuje pľevier'ku befuého riadenia
a efektír,rrosti zákaznika. Audit nie je uľčený na
identifikovanie všetlcých výaramných nedostatkov
v systéme zákaznika.

13. Za ochranu aktív zákanúka,za prcvenciu azistenie
sprenevery' chýb a nesúladu s legislatívou je
zodpovedný manažment. Dodávateľ sa bude usilovat'
rraplĺĺnovať audit talcým spôsobom, aby existovala
pľimeraná pravdepodobnosť odhalenia výzmmných
nespľárĺrostí v ťtčtovnej závierke (vrátane ých, ktoré
vyplývajú zo sprenevely' chýb alebo nesĺlladu s
legislatívou), ale rrie je rnoäré spolielrat'sa na to, že audit
odlralí všetky význavné nespľávnosti alebo spľeneveru,

clryby alebo prípadný nesúlad s legislatívou, ktoľé môŽu
existovať.



|4' Zapredpokladu zverejnenia účtovnej závierky spolu

s názorom auďtoľa, musí bý' dodľžaná fotma

poŽadovaná dodávateľom alebo fotma výslovne

akceptovaná dodávateľom.

15. Ak dodávateľ svoj názor odvolá, nie je ho nroŽné

ďalej používať. Vprípade, že bo|a účtovná závierka

spolu s názorom merejnená, musi sa potom zverejniť aj

odvolanie názoru audítora.

Vvhlásenia a spolupráca zo stľanv manažmentu

16. Ako súčast' audítorských postrrpov môže dodávate|'

požadovať od manažmenhr formálne písomné poľvrdenia

určiľých skutočností ovplyvňujúcich účtovnú závierku,

ako napríklad tie, ktoré význaĺure závisia od odhadov

vykonaných manažmentom. Dodávatel' sa tiež môže

spoliehať na informácie alebo niizory osôb s pľimeranou

odbomou kvalifikáciou (bez ohľadu na to, či sú alebo nie

sú zamesÍtancaĺnzákanlka)' bánk a iných subjektov.

17. Dodávateľ je opľávnené požadovat' nahliadnutie do

všetlcých dokumentov alebo vyhláseď, ktoľé budú

vydané spolu s účtormou závieľkou.

Účtovná závierka skuninv podnikov

l8.V prípade, Že správa dodávatel'a sa ýka účtovrrej

závier\<y za skupinu podnikov zostavenej zákaznlkom
(konsolidovaná účtovná závierka), dodávatel' preveľí

prácu audítorov, ostatných zučastnených spoločností
v danej skupine v rozsaltu, aký dodávatel' považnje za

nevyhnutný na sformovanie svojho názoru na

konsolidovanú účtovnú závier'ku' Zodpovednost' za

audiý individuílnych účtovných závierok ýchto
zučashrených spoločností zosťáva na audítoľoch ýchto
zučastnenych spoločností.

Iní audítori (audítori komponentov)

19. K ýkonu práce môŽe dodávateľ poĺebovať, aby

organizačné zložl<y, dcérske spoločnosti a pridruŽené

aĺebo spoločné podniky požiadali svojich audítoľov
o vykonanie takej práce, aku dodávatel' považllje za
nevyhnunrú. Súčasťou tohto pľocesu môže by'žiadosť
dodávatel'a, aby spoločnost' komunikovala s riaditel'mi
orgaruzačĺých zložiek, dcéľskych spoločností a
pridružených alebo spoločných podnikov, najmä

v prípadoch, ak sídlia alebo podnikajú mimo územia
Slovenskej republiky' za účelom vysvetlenia a vykonania
potrebných posfupov a zapojenia lokálnych audítorov.

obmedzenie zodnovednosti dodávatel'a

20. Zodpovednosť dodávateľa v súvislosti so službami je
obmedzená vrozsahu uvedenom vodsekoch 33 a 34
Všeobecnych obchodných podmienok' pokial' príslušný

všeobecne zävazný právny predpis neustanovuje inú
vyšku obmedzenia náhľady škody a od tohto zákonného

ustanovenia sa nemožno odchýliť dohodou zľnluvných

strán.


