
 

 

                                                                                                            

Všeobecné zmluvné podmienky 
BMB Partners s.r.o. 

(VZP) 
 

 
I. ČASŤ (SPOLOČNÉ USTANOVENIA) 

 
1. Definície pojmov a rozsah platnosti 

 
(1) V zmysle týchto všeobecných zmluvných 
podmienok (VZP) je: 

(i) „BMB Partners“ spoločnosť BMB Partners 
s.r.o. so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava a 
jej právni nástupcovia; 

(ii) „Objednávateľ“ osoba, ktorej sa BMB Partners 
zaviazala poskytovať služby, a v prípade, ak to 
vyžaduje kontext,  aj  osoba,  ktorá  má  záujem o 
poskytovanie služieb  zo strany BMB  Partners a 
jej právni nástupcovia; 

(iii) „Zmluva“ zmluvný vzťah uzatvorený medzi 
BMB Partners a Objednávateľom, ktorého pred-
metom je poskytovanie služieb zo strany BMB 
Partners pre Objednávateľa, vrátane jeho akých-
koľvek zmien a dodatkov; medzi Objednávateľom 
a BMB Partners môže byť uzatvorený jeden alebo 
viac zmluvných vzťahov; 

(iv) „Zákazka“ služba, ktorú sa BMB Partners za-
väzuje vykonať pre Objednávateľa v súlade s 
podmienkami medzi nimi dohodnutými; na zá-
klade jednej Zmluvy môže BMB Partners vykonať 
pre Objednávateľa jednu alebo viac Zákaziek; 

(v) „Správy“ informácie, správy, stanoviská, po-
sudky, organizačné projekty, návrhy, výkresy, vy-
účtovania a podobné dokumenty vypracované 
BMB Partners; 

(vi) „Vyššia moc“ prekážka, ktorá nastala nezá- 
visle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení 
jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokla- 
dať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by 
v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala; 

(vii) „Obchodný zákonník“ zákon č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 

 
(2) Tieto VZP sa členia na tri časti. V prvej časti 
sú upravené spoločné ustanovenia, platné pre 
všetky prípady poskytovania služieb BMB Part-
ners pre Objednávateľov. V druhej časti sú upra-
vené osobitné ustanovenia platné pre vedenie úč-
tovníctva, spracovanie personálnej agendy a úč-
tovania odvodov a tretia časť obsahuje osobitné 
ustanovenia pre vykonanie auditov (zákonných a 
dobrovoľných). Prvá časť týchto VZP platí, ak nie 
je uvedené inak v druhej alebo tretej časti týchto 
VZP. 

 

2. Všeobecné podmienky 
 

(1) Ponuky BMB Partners na uzatváranie Zmlúv 
a/alebo ich zmien a dodatkov a/alebo prevzatie 
ďalších  Zákaziek  zo  strany BMB  Partners s.r.o. 
platia po dobu jedného mesiaca od doručenia po-
nuky Objednávateľovi, ak ponuka BMB Partners  
 

 
 
 
 
                                                                                                
nestanovuje inú lehotu. Odhady o výške predbež-
nej odmeny BMB Partners sú - pokiaľ sa výslovne 
neoznačia ako záväzné - iba orientačné. Ponuka, 
podklady k ponuke BMB Partners a akékoľvek jej 
prílohy zostávajú výhradným vlastníctvom BMB 
Partners; Objednávateľ nie je bez súhlasu BMB 
Partners oprávnený vyhotovovať z nich akékoľvek     
kópie,      reprodukcie      a odpisy  a sprístupňovať 
a/alebo ich oznamovať akejkoľvek tretej osobe. S 
obsahom ponuky, vrátane podkladov a príloh k nej, 
sa bez súhlasu BMB Partners nesmú oboznamo-
vať tretie osoby. Ak ponuka BMB Partners nepove-
die k uzatvoreniu Zmluvy, resp. k Zákazke, Objed-
návateľ je povinných bez zbytočného odkladu vrá-
tiť BMB Partners ponuku, podklady  ako  aj  prílohy 
k nej. 

 
(2) Týmito  VZP   sa   riadia   vzájomné   práva 
a povinnosti   BMB Partners   a Objednávateľa  v 
súvislosti s poskytovaním služieb zo strany BMB 
Partners pre Objednávateľa. Tieto VZP sú pova-
žované za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a platia i 
pre každý dodatok zmluvy, ako aj pre všetky 
ďalšie a budúce Zákazky. Odchylné dojednania v 
Zmluve a/alebo iné osobitné písomné dojednania 
BMB Partners a Objednávateľa budú mať pred-
nosť pred týmito VZP. 

 

(3) BMB Partners sa zaväzuje postupovať pri po-
skytovaní služieb pre Objednávateľa s riadnou 
odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi 
predpismi, chrániť práva a oprávnené záujmy Ob-
jednávateľa a je oprávnená využiť pri tom všetky 
dostupné existujúce zákonné prostriedky. 

 

(4) BMB Partners je oprávnená použiť na realizá-
ciu Zákazky svojich vhodných zamestnancov. 

 
(5) BMB Partners môže na realizáciu Zákazky, 
resp. v súvislosti s realizáciou Zákazky, použiť 
tretie osoby. To platí i pre oblasti, pre ktoré právne 
predpisy výkon určitých úloh zo strany BMB Part-
ners vylučujú, ako napr. právne poradenstvo. Po-
kiaľ sa nedohodne inak, má BMB Partners pri vý-
bere týchto tretích osôb právo slobodnej voľby. 
Pokiaľ to nie je v rozpore s kogentnými zákonnými 
predpismi, vzťahujú sa tieto VZP na tieto prípady 
rovnako i vtedy, keď činnosť vykonávajú takéto 
tretie osoby. 

 
(6) BMB Partners bude poskytovať služby Objed-
návateľovi v súlade so slovenskými právnymi 
predpismi, pričom v súvislosti s týmito VZP 
a/alebo Zmluvou a/alebo Zákazkou sa zohľadne-
nie zahraničného práva pripúšťa iba v prípade 
osobitnej písomnej dohody BMB Partners a Ob-
jednávateľa. 



 

   

                                                                                                                                                                                                                                  

(7) Správy BMB Partners a jej zamestnancov sú 
záväzné iba vtedy, ak sa vyhotovia písomne 
alebo písomne potvrdia a sú súčasne podpísané 
osobou oprávnenou konať v mene BMB Partners. 
Za písomné Správy podpísané oprávnenou oso-
bou konať v mene BMB Partners sa v žiadnom 
prípade nepovažujú Správy doručované na elek-
tronických médiách, vrátane e-mailu. 

 

(8) Ustanovenia týchto  VZP  platia  v rozsahu,  v 
ktorom nie sú v rozpore s kogentnými ustanove-
niami právnych predpisov; namiesto ustanovenia    
týchto     VZP,     ktoré     je     v rozpore s kogent-
ným ustanovením právneho predpisu, bude platiť 
takéto kogentné ustanovenie právneho predpisu. 

 

3. Rozsah a spôsob vykonania Zákazky 

 
Ak sa Objednávateľ a BMB Partners nedohodnú 
inak, ak dôjde k zmene právnych predpisov alebo 
k zmene ich interpretácie po vykonaní Zákazky, 
ktorej závery by mohli byť takýmito zmenami 
ovplyvnené, nie je BMB Partners povinná upozor-
niť Objednávateľa na takéto zmeny alebo z nich 
vyplývajúce dôsledky. To isté platí aj vo vzťahu k 
už ukončeným častiam  Zákazky. 

 

4. Informačná povinnosť Objednávateľa; 
Vyhlásenie o úplnosti 

 
(1) Objednávateľ je povinný aj bez osobitnej vý-
zvy bez zbytočného odkladu odovzdať BMB Part-
ners všetky informácie a podklady a oboznámiť 
BMB Partners so všetkými postupmi a okolnos-
ťami, potrebnými pre riadne a včasné vykonanie 
Zákazky. Toto platí i pre informácie, podklady, po-
stupy a okolnosti, ktoré vzniknú, resp. o ktorých 
sa BMB Partners a/alebo Objednávateľ dozvie až 
v priebehu vykonávania Zákazky. Objednávateľ 
je povinný poskytnúť BMB Partners bez zbytoč-
ného odkladu aj všetku ďalšiu súčinnosť potrebnú 
na to, aby BMB Partners mohol riadne a včas vy-
konať Zákazku. 

 

(2) Objednávateľ je zodpovedný za správnosť, 
pravdivosť a úplnosť všetkých informácií, pod- 
kladov, postupov a okolností, ktoré  oznámi, resp. 
poskytne BMB Partners za účelom vykonania Zá-
kazky. Ak sa Objednávateľ a BMB Partners pí-
somne nedohodnú inak, nie je povinnosťou BMB  
Partners kontrola  správnosti,  pravdivosti   a úpl-
nosti    informácií,    podkladov,    postupov a okol-
ností, ktoré Objednávateľ oznámi, resp. poskytne 
BMB Partners za účelom vykonania Zákazky. Ob-
jednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu od 
obdržania žiadosti BMB Partners vystaviť BMB 
Partners potvrdenie o úplnosti, správnosti a prav-
divosti predložených podkladov, informácií, po-
stupov a okolností. Ak sa Objednávateľ a BMB 
Partners písomne dohodnú, že povinnosťou BMB 
Partners je aj kontrola správnosti, pravdivosti a 
úplnosti informácií, podkladov, postupov a okol-
ností, ktoré Objednávateľ oznámi, resp. poskytne 
BMB Partners za účelom vykonania Zákazky, v 

takom prípade, ak BMB Partners oznámi Objedná-
vateľovi nesprávnosť, nepravdivosť a/alebo neúpl-
nosť ním poskytnutých informácií, podkladov, po-
stupov a okolností a Objednávateľ bude trvať na 
ich použití pri vykonávaní Zákazky v znení, v akom 
ich Objednávateľ poskytol BMB Partners, BMB 
Partners nebude zodpovedať za vady služieb po-
skytovaných Objednávateľovi a ich výsledkov, vrá-
tane Správ vyhotovených BMB Partners. Objedná-
vateľ je povinný oznámiť BMB Partners do 5 dní od 
obdržania výzvy BMB Partners, či trvá na použití 
informácií, podkladov, postupov a okolností, ktoré 
považuje BMB Partners za nesprávne, nepravdivé 
a/alebo  neúplné.  Ak  sa  BMB  Partners a Objed-
návateľ nedohodnú písomne inak, v prípade ozná-
menia nesprávnosti, nepravdivosti a/alebo neúpl-
nosti informácií, podkladov, postupov a okolností, 
ktoré Objednávateľ oznámi, resp. poskytne BMB 
Partners, Objednávateľovi podľa predchádzajúcej 
vety, je BMB Partners oprávnená prerušiť vykoná-
vanie služieb, ktorých sa takéto informácie, pod-
klady, postupy a/alebo okolnosti týkajú, až do ob-
držania stanoviska Objednávateľa, či trvá na ich 
použití pri vykoná- vaní Zákazky. O dobu, po ktorú 
bolo potrebné vykonávanie služieb prerušiť, sa 
predlžuje lehota určená na ich vykonanie. 

 
(3) Po dobu trvania zmluvného vzťahu je Objed- 
návateľ povinný oznámiť BMB Partners všetky 
nové informácie a/alebo postupy a/alebo okol-
nosti, resp. zmeny informácií a/alebo postupov 
a/alebo okolností, ktoré by mohli mať význam  pre 
vykonanie Zákazky a/alebo jej časti zo strany 
BMB Partners, a to bezodkladne po tom, ako sa 
o nich dozvie. 

 
(4) V rozsahu potrebnom na riadne a včasné vy-
konanie služieb pre Objednávateľa, je BMB Part-
ners oprávnená : 

(i) použiť informácie a podklady poskytnuté jej zo 
strany Objednávateľa, vrátane vyhotovovania kó-
pií, odpisov a reprodukcií z nich, 

(ii) sprístupniť, resp. odovzdať tretím osobám in-
formácie a podklady poskytnuté jej zo strany Ob-
jednávateľa, resp. ich kópie, odpisy alebo repro-
dukcie. 

 

(5) Objednávateľ je bez zbytočného odkladu po-
vinný informovať BMB Partners o tom, či vykona-
ním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy a/alebo 
Zákazky, už nepoveril inú, na výkon tohto odbor-
ného povolania oprávnenú osobu, resp. preuká-
zať BMB Partners, že zmluvný vzťah s takouto 
osobou už riadne ukončil. 

 

5. Zabezpečenie nezávislosti 

 
Objednávateľ je povinný vykonať všetky opatre- 
nia potrebné na to, aby predišiel ohrozeniu ne- 
závislosti zamestnancov BMB Partners a je po-
vinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by 
mohol túto nezávislosť ohroziť. Toto platí predo-
všetkým pre ponuky na zamestnanie a ponuky na 
prevzatie zákaziek na vlastný účet zamestnanca 
BMB Partners. Objednávateľ sa zaväzuje, že 



 

   

                                                                                                                                                                                                                                  

nezamestná žiadneho zamestnanca BMB Part-
ners počas trvania zmluvného vzťahu medzi 
BMB Partners a Objednávateľom a ani počas 
jedného roka po jeho ukončení. Ak Objednáva-
teľ poruší povinnosť podľa tohto bodu 5, je po-
vinný zaplatiť BMB Partners za každé jednotlivé 
porušenie zmluvnú pokutu rovnajúcu sa 12-ná-
sobku priemerného mesačného honoráru za 
všetky služby, na ktorý BMB Partners vznikol 
nárok voči Objednávateľovi za vykonanie Záka-
ziek počas obdobia 24 mesiacov predchádzajú-
cich porušeniu povinnosti zo strany Objednáva-
teľa (alebo obdobie, počas ktorého zmluvný 
vzťah trval, ak zmluvný vzťah ešte netrval 2 
roky),  minimálne vo výške 6-násobku mesač-
ného platu dotknutého zamestnanca. 

 

6. Lehoty plnenia 

 
(1) Dohodou Objednávateľa a BMB Partners o 
lehote vykonania Zákazky sa neuzatvára fixná 
zmluva v zmysle § 518 Občianskeho zákonníka 
(zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpi-
sov) ani v zmysle § 349 ods.3 Obchodného zá-
konníka. 

 

(2) BMB Partners má právo primerane predĺžiť 
lehoty vykonania Zákazky o čas omeškania spô-
sobeného okolnosťami Vyššej moci, a/alebo 
omeškaním subdodávok pre BMB Partners. Ak 
postupom podľa tohto odseku 2 dohodnutá lehota 
vykonania Zákazky bude prekročená o dva me-
siace, má Objednávateľ po písomnom poskytnutí 
BMB Partners ďalšej, najmenej štrnásťdennej 
(dodatočnej) lehoty právo odstúpiť od Zmluvy v 
časti týkajúcej sa Zákazky, ktorej sa týka prekro-
čenie dohodnutej lehoty. Za podmienok uvede-
ných v tomto odseku má právo odstúpiť od 
Zmluvy v časti týkajúcej sa Zákazky, ktorej sa 
týka prekročenie dohodnutej lehoty aj  BMB Part-
ners; poskytnutie  dodatočnej lehoty sa  v takomto 
prípade nevyžaduje. 

 

(3) V prípade omeškania Objednávateľa s riad- 
nym a včasným splnením ktorejkoľvek povinnos- 
ti podľa I. časti bodu 4 ods.1 alebo bodu  14 ods.4 
týchto VZP, má BMB Partners právo predĺžiť o 
čas omeškania so splnením takejto povinnosti do-
hodnutú lehotu vykonania Zákazky, ktorej sa po-
rušenie povinnosti týka. 

 

7. Ochrana duševného vlastníctva 
BMB Partners 

 
(1) Objednávateľ je bez predchádzajúceho pí- 
somného súhlasu BMB Partners oprávnený pou-
žiť, sprístupniť, resp. poskytnúť tretím osobám, 
výsledky služieb poskytovaných Objednávateľovi 
zo strany BMB Partners, vrátane Správ vyhotove-
ných   BMB   Partners v rozsahu   potrebnom na 
splnenie účelu vyplývajúceho zo Zákazky a práv-
nych predpisov. V ostatných prípadoch sa pre po-
užitie výsledkov služieb poskytovaných Objedná-
vateľovi zo strany BMB Partners, vrátane Správ 

vyhotovených BMB Partners, ako aj ich sprístup-
nenie, resp. poskytnutie tretím osobám vyžaduje 
výslovný predchádzajúci písomný súhlas BMB 
Partners. V prípade sprístupnenia, resp. poskytnu-
tia výsledkov služieb poskytovaných Objednávate-
ľovi zo strany BMB Partners, vrátane Správ vyho-
tovených BMB Partners, tretím osobám, sa však 
nezakladá zodpovednosť BMB Partners voči tretím 
osobám. Objednávateľ je povinný prijať primerané 
opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie svojich po-
vinností podľa tohto odseku 1. 

 
(2) Použitie výsledkov služieb poskytnutých Ob-
jednávateľovi zo strany BMB Partners, vrátane 
Správ vyhotovených BMB Partners na účely re-
klamy je neprípustné; porušenie tohto zákazu 
oprávňuje  BMB  Partners odstúpiť  od  Zmluvy    
v časti týkajúcej sa všetkých ešte nevykonaných 
Zákaziek ako aj na uplatnenie nároku na náhradu 
takýmto spôsobom vzniknutej škody. 

 

(3) BMB Partners je a bude majiteľom všetkých 
práv  duševného   vlastníctva   vzťahujúcim   sa k 
výsledkom služieb poskytnutých zo  strany BMB 
Partners, vrátane obsahu Správ alebo ich častí 
vyhotovených BMB Partners (napr. autorské 
práva, práva k databáze a pod.). Objednávateľ  je 
oprávnený použiť výsledky služieb poskytova- 
ných BMB Partners, vrátane Správ vyhotovených 
BMB Partners, len v rozsahu a za podmienok 
uvedených v týchto VZP alebo inak písomne do-
hodnutých medzi Objednávateľom a BMB Part-
ners. 

 

8. Odstránenie vád 
 

(1) Objednávateľ má právo písomne požiadať 
BMB Partners o bezplatné odstránenie nespráv-
ností a vád služieb poskytnutých zo strany BMB 
Partners Objednávateľovi ako aj ich výsledkov, 
vrátane Správ vyhotovených BMB Partners, ak 
takéto nesprávnosti alebo vady vznikli zavinením 
BMB Partners; takýto nárok Objednávateľa za-
niká po šiestich mesiacoch, od odovzdania vý-
sledkov služieb, vrátane Správ vyhotovených 
BMB Partners, Objednávateľovi, resp. – ak BMB 
Partners neodovzdala výsledok poskytovaných 
služieb po šiestich mesiacoch od poskytnutia slu-
žieb, ktoré majú vady, Objednávateľovi zo strany 
BMB Partners. 

 

(2) Za nesprávnosť alebo vadu podľa ods.1 sa 
nepovažujú také, ktoré vzniknú po poskytnutí slu-
žieb zo strany BMB Partners a/alebo ich výsled-
kov, vrátane Správ vyhotovených BMB Partners, 
Objednávateľovi, v dôsledku zmeny skutkových 
okolností resp. právneho stavu či zmien výkladov 
príslušných právnych predpisov. V prípade ak ne-
správnosti a/alebo vady riadne a včas uplatnené 
podľa ods.1 nie je možné dostatočne a uspoko-
jivo odstrániť, alebo ich BMB Partners v primera-
nej lehote od obdržania žiadosti Objednávateľa 
neodstráni (ak sú odstrániteľné), Objednávateľ 
má nárok písomne požadovať primeranú zľavu z 
odmeny BMB Partners. Tento nárok 



 

   

                                                                                                                                                                                                                                  

Objednávateľa zaniká,  ak ho neuplatní voči 
BMB Partners bez zbytočného odkladu od ziste-
nia, že nesprávnosti a/alebo vady nie je možné 
dostatočne a uspokojivo odstrániť alebo od már-
neho uplynutia primeranej lehoty, v ktorej BMB 
Partners bola povinná nesprávnosti a/alebo 
vady odstrániť. Pokiaľ vzniknú Objednávateľovi 
v dôsledku nesprávnosti a/alebo vád služieb po-
skytnutých zo strany BMB Partners a/alebo ich 
výsledkov, vrátane Správ vyhotovených BMB 
Partners, Objednávateľovi nároky na náhradu 
škody, platí I. časť bod 9 VZP. 

9. Zodpovednosť za škodu 

 
(1) BMB Partners zodpovedá iba za škodu spô-
sobenú v súvislosti s poskytovaním služieb Ob-
jednávateľovi úmyselne alebo vedomou nedban-
livosťou zavineným porušením povinností vyplý-
vajúcich pre BMB Partners z týchto VZP a/alebo 
Zmluvy a/alebo právnych predpisov. 

 

(2) BMB Partners zodpovedá za škodu spôso-
benú v súvislosti s poskytovaním služieb Objed-
návateľovi postupom navrhnutým BMB Partners, 
len ak je uvedený v Správe BMB Partners vyho-
tovenej písomne alebo písomne potvrdenej a sú-
časne podpísanej osobou oprávnenou konať v 
mene BMB Partners. 

 

(3) Akékoľvek nároky Objednávateľa na náhradu 
škody,   ktorú    mu    spôsobila    BMB    Partners 
s.r.o.  v súvislosti s poskytovaním služieb Objed-
návateľovi v rozpore s týmito VZP a/alebo Zmlu-
vou a/alebo právnymi predpismi - ďalej aj „Vadné 
služby“, sú spolu limitované sumou rovnajúcou sa 
3-násobku odmeny (I. časť body 13 a 14 týchto 
VZP), na ktorú má BMB Partners nárok za Vadné 
služby. Akékoľvek nároky Objednávateľa na ná-
hradu škody podľa tohto odseku 3 za Vadné 
služby nepresiahnu maximálnu sumu rovnajúcu 
sa sume poistného plnenia, na ktorú vzniká nárok 
pre prípad škôd spôsobených Vadnými službami 
v zmysle zmluvy o poistení zodpovednosti  za   
škodu,   ktorá   by   mohla   vzniknúť   v súvislosti 
s poskytovaním služieb, uzatvorenej BMB Part-
ners. 

 
(4) BMB Partners nezodpovedá za škody vznik-
nuté Objednávateľovi v súvislosti s poskytovaním 
služieb, pokiaľ Objednávateľ riadne a včas nevy-
užil všetky riadne a mimoriadne opravné pro-
striedky proti postupu a/alebo rozhodnutiu prí-
slušného  orgánu   verejnej   moci   v súvislosti   s 
povinnosťou Objednávateľa zaplatiť určitú fi-
nančnú   čiastku    a/alebo    sankciu    a/alebo v 
súvislosti s iným  rozhodnutím  orgánu verejnej 
moci, v dôsledku ktorého by mohla vzniknúť Ob-
jednávateľovi škoda. Využitie všetkých oprav-
ných prostriedkov sa nebude vyžadovať len 
vtedy, ak s tým BMB Partners súhlasila. Škodu 
nie je možné uplatniť pred právoplatným ukonče-
ním konaní vo veci opravných prostriedkov; toto 
neplatí,     pokiaľ      BMB      Partners s.r.o. súh-
lasila s nevyužitím opravných prostriedkov. 

 

(5) V prípade, ak príslušný orgán verejnej moci 
vyrubí Objednávateľovi určitú finančnú čiastku 
a/alebo uloží sankciu a/alebo prijme iné rozhod- 
nutie, ktoré by mohli založiť zodpovednosť BMB 
Partners na náhradu škody, je Objednávateľ po- 
vinný bezodkladne informovať BMB Partners a na 
požiadanie BMB Partners poskytnúť jej všetku 
potrebnú súčinnosť pri príprave a predložení všet-
kých riadnych a mimoriadnych opravných pro-
striedkov proti rozhodnutiu orgánu verejnej moci 
vrátane predloženia vyžadovaných podkladov a 
udelenia plných mocí k zastupovaniu pred prí-
slušným orgánom verejnej moci oprávneným roz-
hodnúť o opravnom prostriedku. Priame a ne-
priame náklady, ktoré vzniknú BMB Partners s vy-
pracovaním uvedených dokumentov, znáša Ob-
jednávateľ. Ak Objednávateľ nebude postupovať 
v súlade s týmto odsekom 5, BMB Partners ne-
bude zodpovedná za škody vzniknuté Objedná-
vateľovi, ktorým bolo možné zabrániť, ak by Ob-
jednávateľ splnil riadne a včas svoje povinnosti 
podľa tohto odseku 5. 

 
(6) BMB Partners má zodpovednosť iba voči Ob-
jednávateľovi, nie voči tretím osobám. BMB Part-
ners nie je zodpovedná za škody vzniknuté tretej 
osobe v dôsledku využitia výsledkov služieb po-
skytnutých Objednávateľovi, vrátane Správ vyho-
tovených BMB Partners. Objednávateľ je povinný 
výslovne upozorniť na túto okolnosť tretie osoby, 
ktoré v dôsledku konania alebo opomenutia Ob-
jednávateľa prišli do styku s výsledkami služieb 
poskytovaných Objednávateľovi, vrátane Správ 
vyhotovených BMB Partners. 

 
(7) Ak sa činnosť BMB Partners realizuje za 
účasti tretej osoby, napr. podniku na spracovanie 
dát a Objednávateľ je o tom informovaný, potom 
BMB Partners zodpovedá iba za škody spôso-
bené zavineným porušením jej povinností pri vý-
bere tretej osoby. 

 

(8) BMB Partners a jej zamestnanci nezodpove-
dajú za škody, ktoré vzniknú v dôsledku chýb pri 
elektronickom prenose, v dôsledku straty alebo 
pozmenenia údajov. Elektronický prenos sa reali-
zuje výlučne na riziko Objednávateľa. Objednáva-
teľ si je vedomý toho, že pri zasielaní údajov cez 
internet nie je zabezpečené utajenie údajov. BMB 
Partners preto nezodpovedá za doručenie údajov 
odosielaných elektronickou poštou inému ako ur-
čenému príjemcovi. Objednávateľ si z tohto titulu 
nebude voči BMB Partners uplatňovať súdne ani 
mimosúdne akúkoľvek náhradu škody. Zmeny a 
doplnky v dokumentoch, ktoré  obdrží  Objedná-
vateľ elektronicky od BMB Partners, sú prípustné 
iba s jej výslovným súhlasom. 

 
(9) Prijatie a postupovanie informácií zo strany 
BMB Partners prostredníctvom telefónu,  hlavne pri 
používaní automatických odkazovacích systémov, 
telefaxu, e-mailu a iných elektronických komuni-
kačných prostriedkov nie je vždy zabezpečené. 
Automatické potvrdenia o odoslaní a prečítaní nep-
latia ako potvrdenia o prijatí. BMB Partners nepre-
berá žiadnu zodpovednosť za príjem a postúpenie 



 

   

                                                                                                                                                                                                                                  

takto prijatých a odosielaných informácií. Toto sa 
vzťahuje hlavne na odosielanie rozhodnutí a 
iných informácií o lehotách. Dôležité a lehotou 
viazané oznámenia sa musia preto odosielať na 
BMB Partners spôsobom uvedeným v I. časti, 
bode 15 ods. 9 týchto VZP. 

 

10. Povinnosť zachovania mlčanlivosti, 
ochrana údajov 

 
(1) BMB Partners je povinná dodržiavať mlčanli-
vosť o všetkých záležitostiach, s ktorými sa oboz-
námila v súvislosti so svojou činnosťou pre Ob-
jednávateľa - výnimku tvoria prípady, kedy Objed-
návateľ alebo subjekt stanovený zákonom BMB 
Partners od povinnosti zachovania mlčanlivosti 
výslovne oslobodí alebo keď ju zbavuje povin-
nosti zachovania mlčanlivosti zákon. Povinnosť 
mlčanlivosti sa nevzťahuje na: 

(i) tie skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú 
verejne známe, alebo sú inak známe BMB Part-
ners, ako ani na tie skutočnosti, údaje a informá-
cie, ktoré sa stanú následne verejne známe, 
alebo inak BMB  Partners následne  známe,  a to 
z iného dôvodu ako porušením povinnosti mlčan-
livosti zo strany BMB Partners; 

(ii) oznámenie skutočností, informácií a údajov 
osobám    v rozsahu    potrebnom     na    riadne 
a včasné poskytnutie služieb Objednávateľovi zo 
strany BMB Partners (napr. zamestnanci BMB 
Partners alebo tretie osoby, ktoré BMB Partners 
poverí určitými činnosťami v súvislosti s posky- 
tovaním služieb BMB Partners); 

(iii) oznámenie skutočností, informácií a údajov, 
ktorých zverejnenie alebo oznámenie vyžadujú 
zákony alebo rozhodnutia orgánov verejnej moci. 

 
(2) Povinnosť mlčanlivosti BMB Partners podľa 
odseku 1 sa nevzťahuje na výsledky služieb BMB 
Partners pre Objednávateľa, vrátane Správ vyho-
tovených BMB Partners, v anonymizovanej 
forme. 

 
(3) BMB Partners je oprávnená v rozsahu potreb-
nom na riadne a včasné poskytnutie služieb pre 
Objednávateľa spracovávať alebo nechať spra-
covávať ňou povereným tretím osobám informá-
cie a podklady (nosiče dát, dáta, kontrolné čísla, 
analýzy a programy), vrátane osobných dát, po-
skytnuté jej zo strany Objednávateľa. Objednáva-
teľ v prípadoch, keď to  vyžadujú  kogentné usta-
novenia zákona, bez zbytočného odkladu zabez-
pečí udelenie súhlasu zo strany osôb, ktorých sa 
osobné dáta týkajú, na ich spracovanie podľa 
predchádzajúcej vety. 

 
Ak tieto VZP a/alebo Zmluva neustanovujú inak, 
Informácie a podklady, (nosiče dát, dáta, kon- 
trolné čísla, analýzy a programy), ktoré BMB 
Partners boli poskytnuté Objednávateľom, je 
BMB Partners zásadne povinná vrátiť výhradne 
Objednávateľovi a výsledky služieb BMB Part-
ners pre Objednávateľa, vrátane Správ vyhoto-
vených BMB Partners, je BMB Partners zá-
sadne povinná odovzdať výhradne 

Objednávateľovi; okrem prípadov, kedy Objedná-
vateľ vystaví písomné poverenie na ich vrátanie 
a/alebo odovzdávanie tretím osobám. 

 

(4) Ak sa na tom BMB Partners a Objednávateľ 
výslovne písomne dohodnú, BMB Partners sa za-
väzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s 
Objednávateľom postupovať s náležitou starostli-
vosťou, aby mohol Objednávateľ plniť svoju zá-
konnú povinnosť poskytovania informácií. Na to 
potrebné mandáty, resp. plnomocenstvá je Ob-
jednávateľ povinný udeliť BMB Partners písomne. 
Za takéto informačné činnosti má BMB Partners 
nárok na osobitnú odmenu, ktorá bude dohod-
nutá medzi Objednávateľom a BMB Partners. Ak 
sa výslovne písomne nedohodne inak, BMB Part-
ners nerobí za Objednávateľa štatistické hláse-
nia. 

 
(5) Ak tieto VZP a/alebo Zmluva neustanovujú 
inak, Objednávateľ je povinný zachovávať ml- 
čanlivosť o všetkých informáciách, skutočnos- 
tiach a údajoch, ktoré mu boli poskytnuté zo 
strany BMB Partners pri rokovaní o uzavretí alebo 
počas realizácie a/alebo trvania Zmluvy a/alebo 
Zákazky, ako aj o informáciách, skutočnostiach  a 
údajoch, ktoré sú obsahom týchto VZP a/alebo 
Zmluvy a nesmie tieto skutočnosti, informácie a 
údaje zverejniť ani sprístupniť žiadnym spôsobom 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu BMB 
Partners. 

 

11. Výpoveď a odstúpenie 

 
(1) Pokiaľ sa nedohodne písomne inak alebo po-
kiaľ kogentne nie je zákonom stanovené inak, 
môžu zmluvné strany Zmluvu a/alebo jej časť ke-
dykoľvek vypovedať. Výpovedná lehota je 3 me-
siace a začína plynúť prvým dňom mesiaca na-
sledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane. 

 
(2) V každom z prípadov výpovede budú zo 
strany BMB Partners do ukončenia zmluvného 
vzťahu dokončené len tie Zákazky, resp. ich časti, 
na ktorých sa BMB Partners a Objednávateľ do-
hodnú a pokiaľ BMB Partners budú zo strany Ob-
jednávateľa riadne a včas poskytnuté všetky po-
žadované podklady a informácie ako aj súčin- 
nosť Objednávateľa potrebné na ich riadne do- 
končenie. 
(3) BMB Partners je oprávnená odstúpiť od Zmluvy 
v prípadoch stanovených zákonom. Okrem toho je 
BMB Partners oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak: 

(i) sa naruší dôvera medzi BMB Partners a Objed-
návateľom, 

(ii) sa podstatne zhoršia majetkové pomery alebo 
úverová dôveryhodnosť Objednávateľa, 

(iii) Objednávateľ vstúpil  do  likvidácie,  zanikol s 
právnym nástupcom, je platobne neschopný alebo 
predĺžený, hrozí mu úpadok, bol na jeho majetok 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh 
na povolenie reštrukturalizácie, 

(iv) Objednávateľ neposkytuje potrebné informá- 



 

   

                                                                                                                                                                                                                                  

cie a súčinnosť, 

(v) Objednávateľ nezloží dohodnutý preddavok 
na odmenu, 

(vi) Objednávateľ je v omeškaní o viac ako 15 dní 
so zaplatením akejkoľvek splatnej pohľadávky 
BMB Partners voči Objednávateľovi, 

(vii) Objednávateľ porušuje akúkoľvek povinnosť 
podľa týchto VZP a/alebo Zmluvy a/alebo práv- 
nych predpisov a napriek výzve BMB Partners 
nesplní svoju povinnosť riadne v primeranej le-
hote poskytnutej mu zo strany BMB Partners. 

 
(4) V prípade odstúpenia od Zmluvy, BMB Part-
ners nie je povinná vykonať všetky neodkladné 
úkony. BMB  Partners sa  však  môže  dohodnúť 
s Objednávateľom na vykonaní určitých konkrét-
nych neodkladných úkonov ako aj o dokončení 
konkrétnych Zákaziek a/alebo ich častí a ich pod-
mienkach. 

 
(5) Právo BMB Partners odstúpiť od Zmluvy, za-
hŕňa aj právo odstúpiť od ktorejkoľvek časti 
Zmluvy týkajúcej sa Zákazky a/alebo jej časti, 
vrátane   tých    Zákaziek    a/alebo    ich    častí, 
v súvislosti s ktorými Objednávateľ porušil svoje 
povinnosti, a tých, ktoré ku dňu odstúpenia od 
Zmluvy neboli ukončené alebo sa mali vykonať  v 
budúcnosti. 

 
(6) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy  v 
časti týkajúcej sa tej Zákazky, resp. jej časti,    v 
súvislosti s ktorou je BMB Partners v omeškaní  s 
plnením svojej povinnosti. Toto právo má Objed-
návateľ len v prípade, ak BMB Partners napriek 
výzve Objednávateľa nesplní svoju povinnosť 
riadne v primeranej lehote poskytnutej jej zo 
strany Objednávateľa. 

 

(7) V prípade ukončenia Zmluvy a/alebo jej časti 
podľa tohto bodu 11, vzniká BMB Partners nárok 
na odmenu za podmienok uvedených v I. časti 
bode 13 týchto VZP. 

 

(8) Ukončenie Zmluvy a/alebo jej časti sa nedo- 
týka nároku na náhradu škody vzniknutej poruše- 
ním Zmluvy a/alebo týchto VZP a/alebo právnych 
predpisov, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, 
voľby slovenského práva, voľby Obchodného zá-
konníka,  riešenia sporov medzi  zmluvnými stra-
nami, a ustanovení Zmluvy a týchto VZP, ktoré 
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na 
svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy 
a/alebo jej časti. 

 

12. Omeškanie Objednávateľa 

 
(1) Ak Objednávateľ neposkytne BMB Partners 
potrebnú súčinnosť, a napriek výzve BMB Part-
ners nesplní Objednávateľ túto svoju povinnosť 
riadne v primeranej lehote poskytnutej mu zo 
strany BMB Partners, vzniká BMB  Partners 
s.r.o. právo na odmenu za dovtedy poskytnuté 
služby Objednávateľovi ako aj náhradu vynalo-
žených výdavkov podľa bodu 13 týchto VZP ako 

aj právo odstúpiť od Zmluvy. 
 

(2) Ak je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím 
výsledku služieb vykonaných zo strany BMB Part-
ners, vrátane Správy vyhotovenej BMB Partners  
a napriek výzve BMB Partners nesplní Objedná-
vateľ    túto     svoju     povinnosť     riadne v 
primeranej lehote poskytnutej mu zo strany BMB 
Partners, vzniká BMB Partners právo na od- 
menu za služby poskytnuté Objednávateľovi, vrá-
tane ich výsledku, ako aj náhradu vynaložených 
výdavkov podľa bodu 14 týchto VZP ako aj právo 
odstúpiť od Zmluvy. 

 

(3) Omeškanie Objednávateľa s prevzatím vý- 
sledku služieb vykonaných zo strany BMB Part-
ners a/alebo neposkytnutie súčinnosti zo strany 
Objednávateľa opodstatňujú nárok na náhradu 
škody vzniknutej BMB Partners vrátane nákladov 
naviac. 

 

13. Nárok na odmenu 

 
(1) Ak nedôjde k vykonaniu Zákazky, resp. jej 
časti (napr. z dôvodu ukončenia Zmluvy, resp.  jej 
časti), z dôvodov za ktoré výlučne zodpovedá Ob-

jednávateľ
1
,  BMB  Partners má  nárok  na do-

hodnutú odmenu a náhradu účelne vynaložených 
výdavkov rovnako, ako keby bola BMB Partners 
poskytla Objednávateľovi služby,  ktoré sú pred-
metom Zákazky, resp. jej časti, ktorá nebola vy-
konaná. BMB Partners v tomto prípade nie je po-
vinná znížiť nárok na odmenu o príjem, ktorý na-
dobudne alebo ktorý mohla nadobudnúť iným po-
užitím svojich kapacít a pracovných síl. 

 
(2) Ak nedôjde k vykonaniu Zákazky, resp. jej 
časti z dôvodov iných, ako sú uvedené v odseku 
1 alebo odseku 3, vzniká BMB Partners nárok iba 
na príslušnú časť odmeny, zodpovedajúcu do da-
nej doby poskytnutým službám a ich výsledkom, 
ako aj nárok na náhradu dovtedy vynaložených 
výdavkov. 

 

 

1 
S cieľom vylúčiť akékoľvek pochybnosti, o dôvod za ktorý vý-

lučne  zodpovedá Objednávateľ ide  aj v prípade, ak  dôjde  k 
ukončeniu Zmluvy zo strany BMB Partners avšak z dôvodov, za 
ktoré výlučne zodpovedá Objednávateľ. 

 

(3) Ak nedôjde k vykonaniu Zákazky z dôvodov, za 
ktoré výlučne zodpovedá BMB Partners, platí ods. 
2 iba vtedy, keď dovtedy poskytnuté služby, resp. 
ich výsledky, môže Objednávateľ napriek nevyko-
naniu celej Zákazky použiť na účel, na ktorý boli 
poskytnuté služby a ich výsledky určené. 

 
(4) Sadzby odmien sú stanovené v EURO bez 
DPH. Odmeny sú splatné do štrnástich dní od dá-
tumu vystavenia faktúry. V prípade omeškania 
platby celej sumy odmeny alebo jej časti, si BMB 
Partners môže účtovať zákonné úroky z omeška-
nia, ako aj prípadne vzniknuté náklady súvisiace s 
vymáhaním takýchto platieb alebo ich častí  ako aj 
vzniknutú škodu. Okrem toho BMB Partners môže 



 

   

                                                                                                                                                                                                                                  

v prípade omeškania Objednávateľa   s úhradou 
akejkoľvek časti odmeny a/alebo náhrady   nákla-
dov   vynaložených   v súvislosti s poskytovaním 
služieb Objednávateľovi, žiadať okamžitú úhradu 
všetkých a akýchkoľvek iných pohľadávok BMB 
Partners voči Objednávateľovi. 

 

(5) V prípade podstatného zhoršenia majetko- 
vých pomerov alebo úverovej dôveryhodnosti Ob-
jednávateľa a/alebo ak Objednávateľ vstúpil do 
likvidácie, zanikol s právnym nástupcom, je pla-
tobne neschopný alebo predĺžený, hrozí mu úpa-
dok, bol na jeho majetok podaný návrh na vyhlá-
senie konkurzu alebo návrh na povolenie reštruk-
turalizácie, má BMB Partners právo žiadať oka-
mžitú úhradu všetkých a akýchkoľvek jej pohľa-
dávok voči Objednávateľovi. 

 

(6) Faktúra vystavená BMB Partners Objednáva-
teľovi sa považuje za schválenú zo strany Objed-
návateľa, ak Objednávateľ do dátumu splatnosti 
faktúry po jej obdržaní nezašle BMB Partners voči 
nej písomnú námietku (rozhodujúci je dátum do-
ručenia u BMB Partners). 

 

14. Odmena 

 
(1) BMB Partners má za poskytnuté služby Ob-
jednávateľovi nárok na odmenu, ktorá sa stanoví 
dohodnutou pevnou sumou alebo na základe 
počtu odpracovaných hodín a dohodnutej hodino-
vej sadzby. Pokiaľ sa nedohodne výslovne bez-
platné poskytnutie služieb zo strany BMB Part-
ners ani žiadna odmena, BMB Partners má nárok 
na odmenu obvyklú v mieste a čase poskytnutia 
služieb zo strany BMB Partners za služby ob-
dobné službám, ktoré BMB Partners poskytla Ob-
jednávateľovi. 

 

(2) Ak počas vykonávania Zákazky, resp. jej 
časti nastanú udalosti alebo sa zistia okolnosti, 
ktoré v dobe udelenia Zákazky neboli známe 
(napr. potreba vykonania činností pôvodne ne- 
predpokladaných v rámci Zákazky) a v dôsledku 
ktorých dôjde k zvýšeniu časovej alebo cenovej 
náročnosti poskytovaných služieb o  viac  ako 5%, 
má BMB Partners právo  odstúpiť od Zmluvy  v 
časti týkajúcej sa takejto Zákazky, resp. jej časti  
v  prípade,  že  Objednávateľ  neakceptuje bez 
zbytočného odkladu od obdržania správy od BMB 
Partners zvýšenie s tým súvisiacich nákladov a 
odmeny BMB Partners. 

 
(3) BMB Partners má okrem nárokov na od-
menu za poskytnuté služby aj nárok na náhradu 
výdavkov    účelne     vynaložených     v súvislosti  
s poskytovaním služieb pre Objednávateľa. 
BMB Partners môže kedykoľvek žiadať prime-
raný preddavok na odmenu a podmieniť vydanie 
výsledkov služieb poskytnutých BMB Partners 
Objednávateľovi, vrátane Správ vyhotovených 
BMB Partners, úhradou všetkých splatných po-
hľadávok BMB Partners voči Objednávateľovi. 
BMB Partners môže tiež odoprieť ďalšie posky-
tovanie služieb až do doby úplného uhradenia 

všetkých splatných pohľadávok  BMB  Partners 
s.r.o.  voči Objednávateľovi. 

 

(4) Ak Objednávateľ neuhradí vyžiadaný pred- 
davok na odmenu bez zbytočného odkladu od ob-
držania výzvy BMB Partners, má BMB Partners 
právo bez predchádzajúceho oznámenia ďalšie 
poskytovanie služieb pre Objednávateľa odmiet-
nuť až do doby riadneho uhradenia preddavku. 

 

(5) Bez vplyvu na odsek 6, uplatnenie nárokov 
Objednávateľa podľa I. časti, bodu 8 týchto VZP 
voči BMB Partners neoprávňuje Objednávateľa 
na zadržanie odmien, na ktoré má BMB Partners 
nárok podľa I. časti bodov 13 a 14 týchto VZP. 

 
(6) Objednávateľ je oprávnený jednostranne za-
počítať proti pohľadávkam BMB Partners voči 
Objednávateľovi, vrátane pohľadávok na odmenu 
a úhradu účelných výdavkov podľa I. časti bodov 
13 a 14 týchto VZP, iba svoje splatné pohľadávky 
voči BMB Partners, ktoré boli písomne uznané zo 
strany BMB Partners alebo boli priznané Objed-
návateľovi voči BMB Partners právoplatným a vy-
konateľným  rozhodnutím súdu. 

 

(7) BMB Partners je oprávnená jednostranne 
kompenzovať svoje splatné pohľadávky voči Ob-
jednávateľovi, vrátane pohľadávok na odmenu a 
úhradu účelných výdavkov podľa I. časti bodov 13 
a 14 týchto VZP, akýmikoľvek zostatkami depozi-
tov alebo inými likvidnými prostriedkami Objedná-
vateľa, ktoré má k dispozícii, do konca i v prípade 
ich výslovného prevzatia do úschovy. 

 

15. Ostatné 
 

(1) BMB Partners uchová všetky informácie a 
podklady, ktoré v súvislosti s vykonávaním Zá-
kazky obdrží od Objednávateľa a tie, ktoré sama 
vyhotoví, ako aj všetku korešpondenciu o Zá-
kazke v súlade so zákonnými predpismi o povin-
nosti archivovania. 

 

(2) BMB Partners je povinná na náklady Objed-
návateľa vydať Objednávateľovi bez zbytočného 
odkladu   od   požiadania   Objednávateľa všetky 
informácie  a   podklady,   ktoré   BMB   Partners 
s.r.o.   v súvislosti s vykonávaním služieb pre Ob-
jednávateľa od neho obdržala (ak už nie sú po-
trebné na vykonanie Zákazky, ktorej sa týkajú). 
Toto sa však nevzťahuje na vzájomnú korešpon-
denciu medzi BMB Partners a jej Objednávate-
ľom, ani na písomnosti, ktoré vlastní Objednáva-
teľ v origináli. BMB Partners si môže z informácií 
a podkladov,  ktoré   vráti   Objednávateľovi,   vy-
hotoviť   a ponechať fotokópie alebo ich odpisy. 

 
(3) BMB Partners má právo na zmenu a/alebo do-
plnenie týchto VZP vzhľadom na zmenené právne 
alebo skutkové okolnosti. Akékoľvek zmeny alebo 
doplnky týchto VZP sa musia oznámiť  Objednáva-
teľovi.  Ak  Objednávateľ do 
10 dní od obdržania zmeny alebo doplnenia týchto 
VZP oznámi BMB Partners, že s nimi nesúhlasí, 



 

   

                                                                                                                                                                                                                                  

BMB Partners má právo odstúpiť od Zmluvy. V 
prípade, ak Objednávateľ do 10 dní  od obdržania 
zmeny alebo doplnenia týchto VZP neoznámi 
BMB Partners, že s nimi  nesúhlasí, platí, že so 
zmenou alebo doplnením VZP súhlasí a vzá-
jomné vzťahy     BMB Partners a Objednávateľa 
sa odo dňa uplynutia uvedenej 10-dňovej lehoty 
riadia zmenenými alebo doplnenými VZP. Za 
súhlas Objednávateľa so zmenou alebo doplne-
ním týchto VZP bude považované aj to, ak Objed-
návateľ pokračuje vo využívaní služieb BMB Part-
ners tak, že zo všetkých okolností jeho konania je 
zrejmý úmysel pokračovať v zmluvnom vzťahu s 
BMB Partners aj pri aplikácii zmenených alebo 
doplnených VZP. 

 

(4) Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie 
týchto VZP a/alebo Zmluvy neplatné či neúčinné, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto VZP 
a/alebo Zmluvy. Objednávateľ a BMB Partners  
sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť 
ustanovenie neplatné/neúčinné novým ustanove-
ním platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu 
ustanovenia neplatného/neúčinného. Do tej doby 
platí obdobne (per analogiam) úprava týchto VZP 
a/alebo Zmluvy, ktorá sa čo najviac približuje 
zmyslu a účely neplatného/neúčinného ustanove-
nia; ak to nie je možné platí zodpovedajúca 
úprava právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
(5) Vzájomné      vzťahy       BMB       Partners 
s.r.o.  a Objednávateľa vyplývajúce z týchto VZP 
a/alebo Zmluvy sa riadia slovenských právnym 
poriadkom, pričom sa neprizerá na kolízne usta-
novenia slovenského právneho poriadku. Vzá-
jomné vzťahy BMB Partners a Objednávateľa vy-
plývajúce z týchto VZP a/alebo Zmluvy sa riadia 
Obchodným zákonníkom. 

 

(6) Miestom plnenia je sídlo BMB Partners, t.j. 
Bratislava. 

 
(7) Právomoc na riešenie sporov, ktoré vznikli 
alebo môžu vzniknúť v súvislosti s týmito VZP 
a/alebo Zmluvou majú súdy Slovenskej republi- 

ky. Príslušnosť súdu je daná miestom plnenia, 
ktoré bude predmetom žaloby. 

 
(8) BMB Partners a Objednávateľ budú vo ve-
ciach súvisiacich s týmito VZP a/alebo Zmluvou 
komunikovať prostredníctvom svojich štatutár-
nych orgánov  a kontaktných   osôb,   ktorých   
mená a priezviská spolu s ich kontaktnými 
údajmi, ako aj ich zmeny, si bez zbytočného od-
kladu vzájomne písomne oznámia. 

 
(9) Ak v týchto VZP a/alebo Zmluve nie je uve- 
dené inak, akákoľvek korešpondencia medzi 
BMB Partners a Objednávateľom v súvislosti s 
týmito VZP a/alebo Zmluvou musí mať písomnú 
formu a musí sa doručiť poštou ako doporučená 
zásielka s doručenkou alebo kuriérom na adresy 
písomne oznámené druhej strane alebo ak ad-
resát oznámi zmenu adresy podľa nasledujúcej 
vety, na takto oznámenú adresu alebo osobne   

s vyžiadaním potvrdenia o prijatí štatutárom. BMB 
Partners ako aj Objednávateľ môže zmeniť ad-
resu pre doručovanie korešpondencie písomným 
oznámením druhej strane. Ak adresát prevzatie 
korešpondencie odmietne, považuje sa táto za 
doručenú okamihom odmietnutia prevziať koreš-
pondenciu. Ak pošta alebo prevádzkovateľ kuriér-
skej služby korešpondenciu vráti odosielateľovi 
ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie korešpon-
dencie bolo zmarené konaním alebo opomenutím 
adresáta, korešpondencia sa považuje za doru-
čenú uplynutím 3 pracovných dní od jej odoslania 
odosielateľom. 

 

(10) Pri zániku s právnym nástupcom BMB Part-
ners alebo  Objednávateľa,  prechádzajú  práva  
a povinnosti z týchto VZP a/alebo Zmluvy na 
právneho nástupcu. 

 

(11) Objednávateľ  môže   práva   a povinnosti z 
týchto VZP a/alebo Zmluvy previesť na tretiu 
osobu len s predchádzajúcim písomným súhla- 
som BMB Partners. 

 
(12) V prípadoch,  keď  je  medzi  BMB  Partners 
s.r.o. a Objednávateľom dohodnutá povinnosť za-
platiť zmluvnú pokutu, je poškodená strana záro-
veň oprávnená požadovať náhradu škody spôso-
benú porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje 
zmluvná pokuta, ktorá presahuje výšku dohodnu-
tej zmluvnej pokuty. 

 

16. Doplnkové ustanovenia 
 

(1) BMB Partners je oprávnená považovať pri 
všetkých činnostiach informácie a podklady po-
skytnuté zo strany Objednávateľa, hlavne číselné 
údaje, za správne, pravdivé a úplné (viď aj I. časť 
bod 4 ods.2 týchto VZP). Objednávateľ je povinný 
predložiť BMB Partners včas všetky informácie a 
podklady potrebné pre dodržanie stanovených le-
hôt, hlavne pokiaľ ide o daňové výmery tak, aby 
BMB Partners mala k dispozícii primeraný čas 
najmenej však jeden týždeň na ich spracovanie. 

(2) Spracovanie osobitných samostatných otá- 
zok vykonáva iba na základe osobitnej objed- 
návky Objednávateľa. 

(3) Objednávka Objednávateľa podľa odseku 2 
a/alebo požiadavka Objednávateľa na ďalšiu Zá-
kazku, predovšetkým musí obsahovať: 

(i) presný popis situácie, ktorá vedie Objednáva- 
teľa k zadaniu úlohy BMB Partners a presnú formu-
láciu otázky, ktorej zodpovedanie bude považo-
vané za splnenie povinnosti BMB Partners; 

(ii) popis situácie musí byť doplnený potrebnými in-
formáciami, popr. dokumentmi, ktoré sa vzťahujú k 
zadanej úlohe; 

(iii) návrh termínu pre vyriešenie zadanej úlohy; 

(iv) ďalšie dôvodné informácie, ktoré sú potrebné 
pre riadne a včasné splnenie stanovenej úlohy; 

(v) formu poskytnutia služieb; 

(vi) ostatné požadované podmienky poskytnutia 
služieb. 



 

   

                                                                                                                                                                                                                                  

 
BMB Partners si vyhradzuje právo požiadať Ob-
jednávateľa, aby vyššie uvedený obsah objed-
návky a/alebo požiadavky doplnil o ďalšie infor-
mácie, ktoré BMB Partners považuje za potrebné 
na poskytnutie požadovaných služieb. 

 

BMB Partners je oprávnená aj bezdôvodne od-
mietnuť poskytnutie služieb podľa objednávky 
a/alebo požiadavky Objednávateľa. 

 

Ak BMB Partners má záujem poskytnúť Objedná-
vateľovi požadované služby, vypracuje Ponuku, 
ktorá bude predovšetkým obsahovať predpokla-
daný počet hodín potrebný na riešenie zadanej 
úlohy, návrh termínu dodania služby, odmenu 
BMB Partners za služby, informácie a dokumenty 
potrebné pre riadne a včasné vykonanie služby  a 
ostatné podmienky vykonania služby. 

 

BMB Partners si vyhradzuje právo objednávku 
a/alebo požiadavku Objednávateľa neakcepto-
vať, pokiaľ nedôjde k dohode o výške odmeny  za 
požadované služby alebo k dohode o termíne vy-
konania požadovaných služieb, tiež pokiaľ infor-
mácie, alebo podklady nie sú dostatočné na 
riadne a včasné vykonanie služieb, prípadne vy-
konanie požadovaných služieb nie je možné z ča-
sových, kapacitných alebo iných dôvodov. 

 
(4) Pokiaľ sa BMB Partners zaviaže na vypraco-
vanie daňového priznania k DPH, nie je povinnos-
ťou BMB Partners (ak sa nedohodne písomne s 
Objednávateľom inak) preskúmanie akýchkoľvek 
osobitných účtovných predpokladov, ani otázka, 
či boli využité všetky do úvahy prichádzajúce zvý-
hodnenia. 

 
 
 

17. Etika a riadenie 

 
(1) BMB Partners má vypracované interné pro-
cesy pre oblasť CSR (Corporate Social Respon-
sibility), ktorých cieľom je dlhodobo udržateľná 
stratégia firmy v sociálnej, riadiacej  a environ-
mentálnej oblasti. 
 

(2) Náš Kódex správania spĺňa najvyššie etické 
štandardy vrátane zodpovedného líderstva, pro-
cesu akceptácie klientov a výberu dodávateľov.  

 
(3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu sú 
dodávatelia BMB Partners. Preto vyžadujeme od 
našich kľúčových dodávateľov, aby si vytvorili 
vlastné dlhodobo udržateľné procesy pre oblasť 
CSR a absolvovali príslušné školenia.  
 

(4) Okrem toho sa aktívne snažíme minimalizo-
vať vplyv našej činnosti na životné prostredie ako 
aj celkovú uhlíkovú stopu, či už formou interných 
kontrol alebo každodenných manažérskych po-
stupov. Podporujeme tak pozitívny prístup našich 
zamestnancov k vytváraniu zelenšieho prostre-
dia. BMB Partners podporuje e-mobilitu. 

 
(5) V neposlednom rade sme si plne vedomí, že 
naša činnosť môže mať vplyv na sociálne prostre-
die, v ktorom pôsobíme. Podporujeme účasť na-
šich zamestnancov na komunitných projektoch, vo 
významnej miere poskytujeme naše odborné 
služby pro bono (alebo zľavnené), každoročne ich 
vyhodnocujeme, zúčastňujeme sa charitatívnych 
projektov, finančných zbierok a dobrovoľníckych 
programov pre firmy v spolupráci s rôznymi orga-
nizáciami, napr. https://www.rednoses.eu, 
https://dobryanjel.sk alebor https://osf.sk. 

 

II. ČASŤ (OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE 
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, PERSONÁLNEJ 

AGENDY A ZÚČTOVANIE ODVODOV) 

 
1. Rozsah platnosti 

 
Táto II. časť VZP platí pre zmluvy o vedení úč- 
tovníctva, spracovaní personálnej agendy a zúč-
tovanie odvodov. Časť I. VZP platí, pokiaľ nie je v 
nasledujúcom texte uvedené inak. 

 

2. Rozsah a realizácia objednávky 

 
(1) BMB Partners je oprávnená považovať infor-
mácie a podklady poskytnuté jej Objednávateľom 
predovšetkým číselné údaje za správne, pravdivé 
a úplné a použiť ich ako základ pre spracovanie 
účtovníctva. Ak sa na tom BMB Partners a Objed-
návateľ výslovne písomne nedohodnú, BMB Part-
ners nie je povinná  zisťovať chyby  poskytnutých   
informácií   a   podkladov. V ostatnom sa aplikuje 
I. časť bod 4 odsek 2 týchto VZP. 

 

(2) BMB Partners má nad rámec odmeny dohod-
nutej za činnosti uvedené v II. časti bode 1 týchto 
VZP, nárok na osobitnú odmenu  za činnosti pri 
zastupovaní v súvislosti s kontrolami zákonných 
odvodov a príspevkov každého druhu, vrátane 
konečných porovnaní vymeriavacích základov 
odvodov a základov pre príspevky, výkazníctva, 
uplatnenia opravných prostriedkov a podobne, ak 
nie je písomne dohodnuté inak. 

 
(3) Spracovanie osobitných samostatných otá- 
zok v súvislosti s činnosťami uvedenými v II.  časti 
bode 1 týchto VZP, sa vykoná iba na zá- klade 
osobitnej objednávky Objednávateľa a musí sa 
posudzovať podľa časti I. týchto VZP. 

 

3. Povinnosť poskytovania súčinnosti zo 
strany Objednávateľa 

 
Objednávateľ je povinný BMB Partners i bez oso-
bitnej výzvy bez zbytočného odkladu odovzdať 
všetky informácie a podklady potrebné pre riadne 
a včasné spracovanie účtovníctva, personálnej 
agendy a zúčtovanie odvodov. Objednávateľ je 
takisto povinný bez zbytočného odkladu poskyt-
núť BMB Partners všetku ďalšiu súčinnosť po-
trebnú pre riadne a včasné spracovanie 

https://www.rednoses.eu/
https://dobryanjel.sk/
https://osf.sk/


 

   

                                                                                                                                                                                                                                  

účtovníctva, personálnej agendy a zúčtovanie 
odvodov. 

 

4. Odmena a nárok na odmenu 

 
(1) V prípade zrušenia Zmluvy zo strany BMB 
Partners z dôvodov, za ktoré výlučne zodpo-
vedá Objednávateľ, má BMB Partners bez 
ohľadu na odmenu, na ktorú jej vznikne nárok 
za obdobie do ukončenia Zmluvy, nárok na 
úhradu osobitnej čiastky od Objednávateľa rov-
najúcu sa odmene BMB Partners za dobu troch 
mesiacov trvania Zmluvy. 

 

(2) Ak sa nedohodla paušálna mesačná odmena, 
riadi sa výška osobitnej čiastky podľa ods. 1 
podľa mesačného priemeru odmien vyplatených 
počas roka predchádzajúceho dňu zrušenia 
Zmluvy (ak Zmluva trvala kratšie ako 1 rok, počas 
tohto kratšieho obdobia). 

 
 

III. ČASŤ (OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE 
AUDITY) 

 
1. Rozsah platnosti 

 
(1) Táto III. časť VZP platí pre Zákazky na (zá- 
konný a dobrovoľný) audit, s potvrdením alebo 
bez neho. Pokiaľ sa v nasledujúcich ustanove-
niach neuvádza inak, platí časť I. VZP. 

 

(2) Ak sa Objednávateľ a BMB Partners písomne 
nedohodli inak, nie sú predmetom služieb vo 
forme auditu kontroly: 

a) dodržiavania daňových predpisov alebo 
zvláštnych predpisov, ako napr. predpisov ce-
nového, bankového, kapitálového a devízo-
vého práva, práva hospodárskej súťaže; 

b) vedenia záležitostí pokiaľ ide o šetrnosť, hos-
podárnosť a účelnosť vynakladania prostried-
kov; neexistuje teda ani záväzok odhaľovania 
falšovania účtovných dokladov ani nekalých 
praktík; 

c) druhu a primeranosti poistnej ochrany Objed-
návateľa. 

 

(3) Pre zákonné a dobrovoľné finančné audity 
platia príslušné zákonné ustanovenia. 

 

2. Audítorská dokumentácia 

 
(1) O priebehu výkonu auditu vedie BMB Part-
ners audítorskú dokumentáciu, ktorej súčasťou je 
aj zmluva, na základe ktorej je vykonávaný audit, 
plán a program auditu, správa audítora, individu-
álna účtovná závierka alebo konsolidovaná úč-
tovná závierka, výročná správa alebo konsolido-
vaná výročná správa a ďalšie doklady dokumen-
tujúce priebeh výkonu auditu. 

 
Audítorská dokumentácia, správy a informácie, 

ktoré sú jej súčasťou, sú vlastníctvom BMB Part-
ners. Audítorskú dokumentáciu alebo informáciu, 
ktorá je súčasťou audítorskej dokumentácie, nie je 
možné preniesť na inú osobu bez súhlasu Objed-
návateľa alebo jeho právneho nástupcu   s výnim-
kou    prípadov    uvedených  v zákonných predpi-
soch. 

 
(2) Audítorská dokumentácia sa uchováva desať 
rokov odo dňa skončenia auditu. 

 
(3) BMB Partners nie je pri výkone auditu opráv-
nená nariaďovať zmeny a opravy údajov vykazo-
vaných Objednávateľom. 

 
3. Zodpovednosť za škodu 

 
BMB Partners zodpovedá za škodu spôsobenú 
pri výkone auditu u Objednávateľa, ktorý je sub-
jektom verejného záujmu, do výšky 20-násobku 
odmeny za výkon auditu a u ostatných Objedná-
vateľov do výšky 10-násobku odmeny za výkon 
auditu. Tieto obmedzenia vyplývajú z osobitných 
právnych predpisov; ak sa tieto predpisy zmenia, 
bude sa vychádzať z ich aktuálneho znenia. 

 


