
 
 

                                                                                             
 
                         

   
                                                                                                                                                                                                                                  

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., IČO: 35 819 855, so sídlom Zámocká 34, 
811 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 24874/B 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) „Služba“ daňové poradenstvo, poradenské 
služby súvisiace s previerkami a auditom 
vrátane odsúhlasených postupov, a na základe 
požiadavky Objednávateľa tiež vedenie 
účtovníctva, personálnej agendy a zúčtovanie 
odvodov; 

(iv) „Zmluva“ zmluvný vzťah uzatvorený medzi 
BMB Partners a Objednávateľom, ktorého 
predmetom je poskytovanie Služieb zo strany 
BMB Partners pre Objednávateľa, vrátane jeho 
akýchkoľvek zmien a dodatkov; medzi 
Objednávateľom a BMB Partners môže byť 
uzatvorený jeden alebo viac zmluvných vzťahov; 

(v) „Zákazka“ konkretizuje Službu, ktorú sa 
BMB Partners zaväzuje Objednávateľovi 
poskytovať v súlade s podmienkami medzi nimi 
dohodnutými; na základe jednej Zmluvy môže 
BMB Partners vykonať pre Objednávateľa jednu 
alebo viac Zákaziek; v takom prípade má Zmluva 
charakter rámcovej zmluvy; 

(vi) „Správy vyhotovené BMB Partners“  
informácie, správy, stanoviská, posudky, 
organizačné projekty, návrhy, výkresy, 
vyúčtovania a podobné dokumenty vypracované 
BMB Partners; 

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

(viii) „Oprávnená osoba“ je člen štatutárneho 
orgánu BMB Partners, prokurista BMB Partners, 
alebo iná osoba, ktorá je ako osoba poverená 
plnením konkrétnej Zákazky a/alebo Zmluvy 
uvedená v Zmluve a/alebo v Zákazke; 

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

(x) „Občiansky zákonník“ zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

 
(2) Tieto VZP sa členia na dve časti. V prvej časti 
sú upravené spoločné ustanovenia, platné pre 
všetky prípady poskytovania Služieb BMB 
Partners pre Objednávateľov. Druhá časť 
obsahuje osobitné ustanovenia pre previerky a 
audity. Prvá časť týchto VZP platí, ak nie je 
uvedené inak v druhej 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 platia 
po dobu jedného mesiaca od doručenia ponuky 
Objednávateľovi, ak ponuka BMB Partners 
nestanovuje inú lehotu. Odhady o výške 
predbežnej 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 oboznamovať tretie osoby. 
Ak ponuka BMB Partners nepovedie k 
uzatvoreniu Zmluvy, resp. k Zákazke, 
Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu 
vrátiť 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 
považované 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 prednosť pred týmito 
VZP. 

 

(3) BMB Partners sa zaväzuje postupovať pri 
poskytovaní Služieb pre Objednávateľa s 
odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi 
predpismi, chrániť práva a oprávnené záujmy 
Objednávateľa, ktoré sú BMB Partners známe, a 
je oprávnená využiť pri tom všetky dostupné 
existujúce zákonné prostriedky. 

 

(4) BMB Partners je oprávnená použiť na 
realizáciu Zákazky svojich zamestnancov. 

 
(5) BMB Partners môže na realizáciu Zákazky, 
resp. v súvislosti s realizáciou Zákazky, použiť 
tretie osoby (subdodávateľov). To platí i pre 
oblasti, pre ktoré právne predpisy výkon určitých 
úloh zo strany BMB Partners vylučujú, ako napr. 
právne poradenstvo. Pokiaľ sa nedohodne inak, 
má BMB Partners pri výbere týchto tretích osôb 
právo slobodnej voľby. Pokiaľ to nie je v rozpore 
s kogentnou právnou úpravou, vzťahujú sa tieto 



 
 

                                                                                             
 
                         

   
                                                                                                                                                                                                                                  

VZP na tieto prípady rovnako i vtedy, keď 
činnosť vykonávajú takéto tretie osoby. 

 
(6) BMB Partners bude poskytovať Služby 
Objednávateľovi v súlade so slovenskými 
právnymi predpismi, pričom v súvislosti s týmito 
VZP a/alebo Zmluvou a/alebo Zákazkou sa 
zohľadnenie zahraničného práva pripúšťa iba v 
prípade osobitnej písomnej dohody BMB 
Partners a Objednávateľa. 

 

(7) Správy vyhotovené BMB Partners sú 
záväzné, ak sú vyhotovené písomne a sú 
podpísané Oprávnenou osobou. Písomná forma 
je zachovaná aj v prípade, ak je Správa 
vyhotovená BMB Partners doručená 
Objednávateľovi formou zaslania e-mailu 
z emailovej adresy Oprávnenej osoby vo formáte 
pdf a je podpísaná Oprávnenou osobou.  

 

(8) Ustanovenia týchto VZP platia v rozsahu, v 
ktorom nie sú v rozpore s kogentnými 
ustanoveniami právnych predpisov; namiesto 
ustanovenia týchto VZP, ktoré je v rozpore s 
kogentným 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 upozorniť 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 
výzvy bez zbytočného odkladu odovzdať BMB 
Partners všetky informácie a podklady a 
oboznámiť BMB Partners so všetkými postupmi 
a okolnosťami, potrebnými pre riadne a včasné 
vykonanie Zákazky. Toto platí i pre informácie, 
podklady, postupy 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 zbytočného odkladu aj všetku 
ďalšiu súčinnosť potrebnú na to, aby BMB 
Partners mohla riadne a včas vykonať Zákazku. 

 

(2) Objednávateľ je zodpovedný za správnosť, 
pravdivosť, zákonnosť a úplnosť všetkých 
informácií, podkladov, postupov a okolností, 
ktoré oznámi, resp. poskytne BMB Partners za 
účelom vykonania Zákazky, vyhlasuje 
a zaväzuje sa, že je oprávnený poskytnúť ich 
BMB Partners. Ak sa Objednávateľ a BMB 

Partners písomne nedohodnú inak, nie je 
povinnosťou BMB Partners kontrola správnosti, 
pravdivosti, zákonnosti  a úplnosti informácií, 
podkladov, postupov a okolností, ktoré 
Objednávateľ oznámi, resp. poskytne BMB 
Partners za účelom vykonania Zákazky. 
Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu 
od obdržania žiadosti BMB Partners vystaviť BMB 
Partners potvrdenie o úplnosti, správnosti, 
zákonnosti a pravdivosti predložených podkladov, 
informácií, postupov 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 okolností, ktoré 
Objednávateľ oznámi, resp. poskytne BMB 
Partners za účelom vykonania Zákazky, v takom 
prípade, ak BMB Partners oznámi 
Objednávateľovi nesprávnosť, nepravdivosť, 
nezákonnosť a/alebo neúplnosť ním poskytnutých 
informácií, podkladov, postupov 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 
poskytovaných Objednávateľovi a ich výsledkov, 
vrátane Správ vyhotovených BMB Partners. Tým 
nie je dotknuté právo BMB Partners odmietnuť 
vykonanie Zákazky, resp. poskytnutie Služieb, 
ako ani právo odstúpiť z tohto dôvodu od Zákazky 
a/alebo Zmluvy. Objednávateľ 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, nezákonné 
a/alebo  neúplné.  Ak  sa  BMB  Partners a 
Objednávateľ nedohodnú písomne inak, v prípade 
oznámenia nesprávnosti, nepravdivosti, 
nezákonnosti a/alebo neúplnosti informácií, 
podkladov, postupov a okolností, ktoré 
Objednávateľ oznámi, resp. poskytne BMB 
Partners, Objednávateľovi podľa predchádzajúcej 
vety, je BMB Partners oprávnená prerušiť 
vykonávanie Služieb, ktorých sa takéto 
informácie, podklady, postupy a/alebo okolnosti 
týkajú, až do obdržania stanoviska 
Objednávateľa, či trvá na ich použití pri 
vykonávaní Zákazky. O dobu, po ktorú bolo 
potrebné vykonávanie Služieb prerušiť, sa 
predlžuje lehota určená na ich vykonanie. 

 
(3) Po dobu trvania zmluvného vzťahu je 
Objednávateľ povinný oznámiť BMB Partners 
všetky nové informácie a/alebo postupy a/alebo 
okolnosti, 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, alebo ak o ich 
poskytnutie BMB Partners požiada. 

 
(4) V rozsahu potrebnom na riadne a včasné 
vykonanie Služieb pre Objednávateľa, je BMB 
Partners oprávnená : 

(i) použiť informácie a podklady poskytnuté jej zo 
strany Objednávateľa, vrátane vyhotovovania 



 
 

                                                                                             
 
                         

   
                                                                                                                                                                                                                                  

kópií, odpisov a reprodukcií z nich, 

(ii) sprístupniť, resp. odovzdať tretím osobám 
informácie a podklady poskytnuté jej zo strany 
Objednávateľa, resp. ich kópie, odpisy alebo 
reprodukcie. 

 

(5) Objednávateľ je bez zbytočného odkladu 
povinný informovať BMB Partners o tom, či 
vykonaním činnosti, ktorá je predmetom 
Zmluvy a/alebo Zákazky, už nepoveril inú tretiu 
osobu, , resp. preukázať BMB Partners, že 
zmluvný vzťah s takouto osobou už riadne 
ukončil. 

 

5. Zabezpečenie nezávislosti 
 
Objednávateľ je povinný vykonať všetky 
opatrenia potrebné na to, aby predišiel 
ohrozeniu nezávislosti a lojality zamestnancov 
BMB Partners a je povinný zdržať sa 
akéhokoľvek konania, ktorým by mohol túto 
nezávislosť a lojalitu ohroziť. Toto platí 
predovšetkým pre ponuky na zamestnanie, 
spoluprácu, ponuky na prevzatie zákaziek na 
vlastný účet zamestnanca BMB Partners, alebo 
iné obdobné ponuky adresované 
zamestnancom BMB Partners (ďalej len 
„pracovná ponuka“). Objednávateľ sa 
zaväzuje, že žiadnemu zo zamestnancov BMB 
Partners nebude adresovať pracovnú ponuku 
počas trvania zmluvného vzťahu medzi BMB 
Partners a Objednávateľom a ani počas 
jedného roka po jeho ukončení. Ak 
Objednávateľ poruší povinnosť podľa tohto 
bodu 5, je povinný zaplatiť BMB Partners za 
každé jednotlivé porušenie zmluvnú pokutu vo 
výške 12-násobku priemernej mesačnej 
odmeny za všetky Služby, na ktorú BMB 
Partners vznikol nárok voči Objednávateľovi za 
vykonanie Zákaziek počas obdobia 24 
mesiacov predchádzajúcich porušeniu 
povinnosti zo strany Objednávateľa (alebo 
obdobie, počas ktorého zmluvný vzťah trval, ak 
zmluvný vzťah ešte trval menej ako 2 roky), 
minimálne však vo výške 6-násobku mesačnej 
mzdy/odmeny dotknutého zamestnanca. Na 
účely tohto odseku 5 sa za zamestnanca 
považuje tiež akákoľvek fyzická osoba 
spolupracujúca s BMB Partners na plnení 
predmetu Zmluvy a/alebo Zákazky, a to bez 
ohľadu na formu a spôsob spolupráce.  

 

6. Lehoty plnenia 

 
(1) Dohodou Objednávateľa a BMB Partners o 
lehote vykonania Zákazky sa neuzatvára fixná 
zmluva v zmysle § 518 Občianskeho zákonníka  
ani v zmysle § 349 ods. 3 Obchodného 
zákonníka. 

 

(2) BMB Partners má právo primerane predĺžiť 
dohodnutú lehotu na vykonanie Zákazky o čas 
omeškania spôsobený okolnosťami Vyššej moci 
a/alebo omeškaním subdodávok pre BMB 

Partners, a to aj opakovane. Ak bude postupom 
podľa predchádzajúcej vety lehota vykonania 
Zákazky prekročená o dva mesiace a Zákazka 
nebude vykonaná ani v dodatočnej najmenej 
štrnásťdňovej lehote poskytnutej Objednávateľom, 
má Objednávateľ právo od Zákazky, ktorej sa 
prekročenie dohodnutej lehoty týka, odstúpiť. 
V prípade, ak Objednávateľ neposkytne BMB 
Partners dodatočnú lehotu v zmysle 
predchádzajúcej vety, BMB Partners je oprávnená 
od Zákazky odstúpiť. 

 

(3) V prípade omeškania Objednávateľa s 
riadnym a včasným splnením ktorejkoľvek 
povinnosti 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 dohodnutú lehotu vykonania Zákazky, 
ktorej sa porušenie povinnosti týka. 

 

7. Ochrana duševného vlastníctva 
BMB Partners 

 
(1) Objednávateľ je oprávnený použiť, 
sprístupniť, resp. poskytnúť tretím osobám 
výsledky Služieb poskytovaných Objednávateľovi 
zo strany BMB Partners, vrátane Správ 
vyhotovených BMB Partners, výlučne na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu BMB 
Partners. V prípade sprístupnenia, resp. 
poskytnutia výsledkov Služieb poskytovaných 
Objednávateľovi zo strany BMB Partners, vrátane 
Správ vyhotovených BMB Partners, tretím 
osobám sa však nezakladá zodpovednosť BMB 
Partners voči tretím osobám.  
 
(2) Použitie výsledkov Služieb poskytnutých 
Objednávateľovi zo strany BMB Partners, vrátane 
Správ vyhotovených BMB Partners na účely 
reklamy je neprípustné; porušenie tohto zákazu, 
ako aj nevyžiadanie si predchádzajúceho 
písomného súhlasu  podľa odseku 1 oprávňuje 
BMB Partners odstúpiť od Zmluvy a/alebo 
jednotlivej Zákazky. Odstúpením od zmluvy nie je 
dotknutý nárok BMB Partners na zmluvnú pokutu 
vo výške 12-násobku dohodnutej mesačnej 
odmeny za všetky Služby, ako ani nárok na 
náhradu celej spôsobenej škody. 

 
(3) BMB Partners je a bude majiteľom všetkých 
práv duševného vlastníctva vzťahujúcich 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 poskytovaných 
BMB Partners, vrátane Správ vyhotovených BMB 
Partners, len v rozsahu a za podmienok 
uvedených v týchto VZP, alebo inak písomne 
dohodnutých medzi Objednávateľom a BMB 
Partners. 

 

8. Odstránenie vád 
 

(1) Objednávateľ má právo písomne požiadať 



 
 

                                                                                             
 
                         

   
                                                                                                                                                                                                                                  

BMB Partners o bezplatné odstránenie 
nesprávností 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 zaniká uplynutím šiestich 
mesiacov od odovzdania výsledkov služieb, 
vrátane Správ vyhotovených BMB Partners 
Objednávateľovi. Ak tento moment nemožno 
jednoznačne určiť, nárok Objednávateľa zaniká 
uplynutím šiestich mesiacoch od poskytnutia 
Služieb, ktoré majú vady. 

 

(2) Za nesprávnosť alebo vadu podľa odseku 1 
sa nepovažujú také nedostatky, ktoré vzniknú 
po poskytnutí Služieb zo strany BMB Partners 
a/alebo ich výsledkov, vrátane Správ 
vyhotovených BMB Partners Objednávateľovi, v 
dôsledku zmeny skutkových okolností resp. 
právneho stavu, či zmien výkladov príslušných 
právnych predpisov.  
 

(3) V prípade, ak včas uplatnené nesprávnosti 
a/alebo vady, za ktoré BMB Partners podľa 
odseku 1 zodpovedá, nie je možné dostatočne a 
uspokojivo odstrániť, alebo ich BMB Partners v 
primeranej 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 
zistenia, že nesprávnosti a/alebo vady nie je 
možné dostatočne a uspokojivo odstrániť alebo 
od márneho uplynutia primeranej lehoty, v ktorej 
BMB Partners bola povinná nesprávnosti 
a/alebo vady odstrániť. Pokiaľ vzniknú 
Objednávateľovi v dôsledku nesprávnosti 
a/alebo vád Služieb poskytnutých zo strany 
BMB Partners a/alebo ich výsledkov, vrátane 
Správ vyhotovených BMB Partners, nároky na 
náhradu škody, platí I. časť bod 9 VZP. 

9. Zodpovednosť za škodu 
 

(1) BMB Partners zodpovedá iba za škodu 
spôsobenú v súvislosti s poskytovaním Služieb 
Objednávateľovi úmyselne alebo vedomou 
nedbanlivosťou zavineným porušením 
povinností vyplývajúcich pre BMB Partners z 
týchto VZP a/alebo Zmluvy a/alebo právnych 
predpisov. 

 

(2) BMB Partners zodpovedá za škodu 
spôsobenú v súvislosti s poskytovaním Služieb 
Objednávateľovi postupom navrhnutým BMB 
Partners v Správe vyhotovenej BMB Partners, 
len ak je záväzná podľa bodu 2 odseku 6 týchto 
VZP. 

 

(3) Akékoľvek nároky Objednávateľa na náhradu 
škody, za ktoré BMB Partners zodpovedá v 
súvislosti s poskytovaním Služieb 
Objednávateľovi v rozpore s týmito VZP a/alebo 
Zmluvou 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 náhradu škody podľa tohto 
odseku 3 za Vadné služby nepresiahnu 
maximálnu sumu rovnajúcu sa sume poistného 
plnenia, na ktorú vzniká BMB Partners nárok pre 
prípad škôd spôsobených v súvislosti 
s poskytovaním Služieb v zmysle zmluvy o 
poistení zodpovednosti za škodu uzatvorenej 
BMB Partners. 

 
(4) BMB Partners nezodpovedá za škody 
vzniknuté Objednávateľovi v súvislosti s 
poskytovaním Služieb, pokiaľ Objednávateľ riadne 
a včas nevyužil všetky riadne a mimoriadne 
opravné prostriedky proti postupu a/alebo 
rozhodnutiu príslušného orgánu verejnej moci v 
súvislosti s povinnosťou Objednávateľa zaplatiť 
určitú finančnú čiastku a/alebo sankciu a/alebo v 
súvislosti s iným rozhodnutím orgánu verejnej 
moci, v dôsledku ktorého by mohla vzniknúť 
Objednávateľovi škoda. Využitie všetkých 
opravných prostriedkov sa nebude vyžadovať len 
vtedy, ak s tým BMB Partners súhlasila. Škodu 
nie je možné uplatniť pred právoplatným 
ukončením konaní vo veci opravných 
prostriedkov; toto neplatí, pokiaľ BMB Partners 
súhlasila 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 
rozhodnutie, ktoré by mohlo založiť zodpovednosť 
BMB Partners na náhradu škody, je Objednávateľ 
povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti 
informovať BMB Partners, na požiadanie BMB 
Partners sa nechať zastupovať BMB Partners 
a/alebo inou osobou určenou BMB Partners 
a BMB Partners poskytnúť všetky  potrebné 
informácie a súčinnosť pri príprave a predložení 
všetkých riadnych a mimoriadnych opravných 
prostriedkov proti rozhodnutiu orgánu verejnej 
moci, vrátane predloženia vyžadovaných 
podkladov a udelenia plných mocí k zastupovaniu 
pred príslušným orgánom verejnej moci. Priame a 
nepriame náklady, ktoré vzniknú BMB Partners s 
vypracovaním uvedených dokumentov, znáša 
Objednávateľ. Ak Objednávateľ nebude 
postupovať v súlade s týmto odsekom 5, BMB 
Partners nezodpovedá za škody vzniknuté 
Objednávateľovi v súvislosti s poskytovaním 
Služieb. 

 
(6) BMB Partners má zodpovednosť iba voči 
Objednávateľovi, nie voči tretím osobám. BMB 
Partners nie je zodpovedná za škody vzniknuté 
tretej osobe v dôsledku využitia výsledkov Služieb 
poskytnutých Objednávateľovi, vrátane Správ 
vyhotovených BMB Partners. Objednávateľ je 
povinný výslovne upozorniť na túto okolnosť tretie 
osoby, ktoré v dôsledku konania alebo 
opomenutia Objednávateľa prišli do styku s 
výsledkami Služieb poskytovaných 
Objednávateľovi, vrátane Správ vyhotovených 
BMB Partners. Ustanovenie bodu 7 odseku 1 



 
 

                                                                                             
 
                         

   
                                                                                                                                                                                                                                  

týchto VZP tým nie je dotknuté. 
 

(7) Ak sa činnosť BMB Partners realizuje za 
účasti tretej osoby, napr. podniku na 
spracovanie dát, BMB Partners zodpovedá iba 
za škody spôsobené zavineným porušením jej 
povinností pri výbere tretej osoby. 

 

(8) BMB Partners a jej zamestnanci 
nezodpovedajú za škody, ktoré vzniknú v 
dôsledku chýb pri elektronickom prenose, v 
dôsledku straty alebo pozmenenia údajov. 
Elektronický prenos sa realizuje výlučne na 
riziko Objednávateľa. Objednávateľ 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 
určenému príjemcovi. Objednávateľ si z tohto 
titulu nebude voči BMB Partners uplatňovať 
súdne ani mimosúdne akúkoľvek náhradu 
škody. Zmeny a doplnky v dokumentoch, ktoré 
obdrží Objednávateľ 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 komunikačných prostriedkov nie 
je vždy zabezpečené. Doručovanie písomností 
sa spravuje ustanoveniami I. časti, bod 15 odsek 
9 týchto VZP. 

 

10. Povinnosť zachovania mlčanlivosti, 
ochrana údajov 

 
(1) BMB Partners je povinná dodržiavať 
mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, s ktorými 
sa oboznámila v súvislosti so svojou činnosťou 
pre Objednávateľa - výnimku tvoria prípady, 
kedy Objednávateľ alebo subjekt stanovený 
zákonom BMB Partners od povinnosti 
zachovania mlčanlivosti výslovne oslobodí, 
alebo keď ju zbavuje povinnosti zachovania 
mlčanlivosti zákon. Povinnosť mlčanlivosti sa 
nevzťahuje na: 

(i) tie skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú 
verejne známe, alebo sú inak známe BMB 
Partners, ako ani na tie skutočnosti, údaje a 
informácie, ktoré sa stanú následne verejne 
známe, alebo inak BMB Partners následne 
známe, a to z iného dôvodu ako porušením 
povinnosti mlčanlivosti 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 
poskytovaním 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 
vyhotovených BMB Partners, v anonymizovanej 
forme. 
 
(3) BMB Partners je oprávnená v rozsahu 
potrebnom na riadne a včasné poskytnutie 
Služieb pre Objednávateľa spracovávať alebo 
nechať spracovávať ňou povereným tretím 
osobám informácie a podklady (nosiče dát, dáta, 
kontrolné čísla, analýzy a programy), údaje, 
vrátane osobných údajov, poskytnuté jej zo strany 
Objednávateľa. Pri spracúvaní osobných údajov 
fyzických osôb BMB Partners dbá na ich dôslednú 
ochranu a postupuje v súlade s ustanoveniami 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
ochrane osobných údajov“) a súvisiacou 
legislatívou. 
 
(4) Objednávateľ vyhlasuje, že je oprávnený 
osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknuté 
osoby“) spracúvať a BMB Partners poskytovať. 
Vo vzťahu k dotknutým osobám je Objednávateľ 
povinný prijať primerané technické a organizačné 
opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov 
spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila 
ochrana práv dotknutých osôb. Objednávateľ 
zodpovedá za dodržiavanie zásad spracúvania 
osobných údajov a plnenie informačnej 
povinnosti. 
 
(5) Ak je právnym základom spracúvania 
osobných údajov súhlas dotknutej osoby, 
Objednávateľ je povinný udelenie súhlasu zo 
strany dotknutých osôb zabezpečiť a na 
požiadanie BMB Partners preukázať.  
 
(6) BMB Partners vyhlasuje, že prijala primerané 
technické a organizačné opatrenia zamerané na 
ochranu práv a slobôd dotknutých osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a dosiahnutie súladu 
s GDPR a Zákonom o ochrane osobných 
údajov. BMB Partners navyše pravidelne necháva 
preverovať procesy súvisiace nielen s GDPR ale 
aj kybernetickou bezpečnosťou podľa 
medzinárodného štandardu. BMB Partners je 
certifikovaná na medzinárodnú normu ISO/IEC 
27002 zameranú na oblasť informačnej 
bezpečnosti a je držiteľom certifikátu TISAX 
(Trusted Information Exchange Assessment 
Security), ktorý je štandardom pre informačnú 
bezpečnosť.  
 
(7) BMB Partners dbá vo vzťahu k dotknutým 
osobám na dôsledné plnenie informačnej 



 
 

                                                                                             
 
                         

   
                                                                                                                                                                                                                                  

povinnosti. Dokument Informácia o spracúvaní 
osobných údajov spoločnosťou BMB Partners 
s.r.o. je zverejnený na webovej stránke 
spoločnosti BMB Partners. Účelom uvedeného 
dokumentu je poskytnúť dotknutým osobám 
informáciu o podmienkach, účeloch a zásadách 
spracúvania ich osobných údajov, ako aj o ich 
právach a spôsobe ich uplatňovania. 
 
(8) Ak tieto VZP a/alebo Zmluva neustanovujú 
inak, informácie a podklady (nosiče dát, dáta, 
kontrolné čísla, analýzy a programy), ktoré BMB 
Partners boli poskytnuté Objednávateľom, je 
BMB Partners zásadne povinná vrátiť výhradne 
Objednávateľovi a výsledky Služieb BMB 
Partners pre Objednávateľa, vrátane Správ 
vyhotovených BMB Partners, je BMB Partners 
zásadne povinná odovzdať výhradne 
Objednávateľovi, ak sa s BMB Partners 
nedohodnú inak. 
 
(9) Ak sa na tom BMB Partners a Objednávateľ 
výslovne písomne dohodnú, BMB Partners 
môže byť Objednávateľom písomne 
splnomocnená na konanie pred orgánmi 
verejnej moci, ako aj na iné právne a faktické 
úkony. Plnomocenstvo je Objednávateľ povinný 
udeliť BMB Partners písomne. Za zastupovanie 
v zmysle predchádzajúcej vety má BMB 
Partners nárok na osobitnú odmenu, ktorá bude 
dohodnutá medzi Objednávateľom a BMB 
Partners. 

 
(10) Ak tieto VZP a/alebo Zmluva 
neustanovujú inak, Objednávateľ je povinný 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
informáciách, skutočnostiach a údajoch, vrátane 
osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté zo 
strany BMB Partners pri rokovaní o uzavretí 
alebo počas realizácie a/alebo trvania Zmluvy 
a/alebo Zákazky, a nesmie tieto skutočnosti, 
informácie a údaje zverejniť, poskytnúť, ani 
sprístupniť žiadnym spôsobom bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu BMB 
Partners. Porušenie povinnosti mlčanlivosti 
v zmysle predchádzajúcej vety oprávňuje BMB 
Partners odstúpiť od  Zmluvy a/alebo jednotlivej 
Zákazky. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý 
nárok BMB Partners na zmluvnú pokutu vo 
výške 12-násobku dohodnutej mesačnej 
odmeny za všetky Služby, ako ani nárok na 
náhradu celej spôsobenej škody. 
 

11. Výpoveď a odstúpenie 
 

(1) Pokiaľ sa nedohodne písomne inak alebo 
pokiaľ v kogentnom ustanovení právneho 
predpisu nie je stanovené inak, môžu zmluvné 
strany Zákazku, Zmluvu a/alebo ich časť 
kedykoľvek vypovedať. Ak nie je uvedené inak, 
výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. Okamžitá výpoveď je účinná 
doručením výpovede 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 
dohodnú a pokiaľ BMB Partners budú zo strany 
Objednávateľa riadne a včas poskytnuté všetky 
požadované podklady a informácie, ako aj 
súčinnosť Objednávateľa potrebná na ich riadne 
dokončenie. 
 
(3) BMB Partners je oprávnená odstúpiť od 
Zmluvy v prípadoch ustanovených zákonom. 
Okrem toho je BMB Partners oprávnená odstúpiť 
od Zmluvy, ak: 

(i)  sa naruší dôvera medzi BMB Partners a 
Objednávateľom, 

(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 
informácie 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 
právnych predpisov a napriek výzve BMB 
Partners nesplní svoju povinnosť riadne v 
primeranej lehote poskytnutej mu zo strany BMB 
Partners. 

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

 
(5) Právo BMB Partners odstúpiť od Zmluvy 
zahŕňa 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 
Objednávateľ len v prípade, ak BMB Partners 
napriek výzve Objednávateľa nesplní svoju 
povinnosť riadne v primeranej lehote poskytnutej 
jej zo strany Objednávateľa. Ustanovenie bodu 6 
odseku 2 týchto VZP tým nie je dotknuté. 
 

 



 
 

                                                                                             
 
                         

   
                                                                                                                                                                                                                                  

 

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

 

(8) Ukončenie Zákazky, Zmluvy a/alebo ich 
časti sa nedotýka nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením Zmluvy a/alebo týchto VZP 
a/alebo právnych predpisov, nároku na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, voľby slovenského práva, voľby 
Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami, a ustanovení Zmluvy a týchto 
VZP, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných 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 
Partners nesplní Objednávateľ túto svoju 
povinnosť riadne v primeranej lehote 
poskytnutej mu zo strany BMB Partners, vzniká 
BMB  Partners právo na odmenu za Služby ako 
aj náhradu vynaložených 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 
Partners, vrátane Správy vyhotovenej BMB 
Partners  a napriek výzve BMB Partners nesplní 
Objednávateľ túto svoju povinnosť riadne v 
primeranej lehote poskytnutej mu zo strany 
BMB Partners, vzniká BMB Partners právo na 
odmenu za Služby poskytnuté Objednávateľovi, 
vrátane ich výsledku, ako aj náhradu 
vynaložených výdavkov podľa bodu 14 týchto 
VZP, ako aj právo odstúpiť od Zmluvy. 

 

(3) Omeškanie Objednávateľa s prevzatím 
výsledku Služieb vykonaných zo strany BMB 
Partners 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 zodpovedá 
Objednávateľ, BMB Partners má nárok na 
dohodnutú odmenu a náhradu účelne 
vynaložených výdavkov rovnako, ako keby BMB 
Partners poskytla Objednávateľovi Služby,  ktoré 
sú predmetom Zákazky, resp. jej časti, ktorá 
nebola vykonaná. BMB Partners v tomto prípade 
nie je povinná znížiť nárok na odmenu o príjem, 
ktorý nadobudne, alebo ktorý mohla nadobudnúť 
iným použitím svojich kapacít a pracovných síl. 
Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že 
o dôvod, za ktorý výlučne zodpovedá 
Objednávateľ, ide aj v prípade, ak dôjde k 
ukončeniu Zmluvy zo strany BMB Partners, 

avšak z dôvodov na strane Objednávateľa. 
 

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

 

(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 
nevykonaniu celej Zákazky použiť na účel, na 
ktorý boli poskytnuté Služby a ich výsledky 
určené. 

 
(4) Sadzby odmien sú stanovené v EUR bez 
DPH. Odmeny sú splatné do štrnástich dní od 
dátumu vystavenia faktúry. V prípade omeškania 
platby celej sumy odmeny alebo jej časti, si BMB 
Partners môže účtovať zákonné úroky z 
omeškania, 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 nákladov vynaložených 
v súvislosti s poskytovaním Služieb 
Objednávateľovi žiadať okamžitú úhradu všetkých 
a akýchkoľvek iných pohľadávok BMB Partners 
voči Objednávateľovi. Nesplatné pohľadávky sa 
momentom doručenia žiadosti stávajú splatnými. 

 

(5) V prípade podstatného zhoršenia 
majetkových pomerov alebo úverovej 
dôveryhodnosti Objednávateľa a/alebo ak 
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, má BMB Partners 
právo žiadať okamžitú úhradu všetkých a 
akýchkoľvek jej pohľadávok voči Objednávateľovi. 
Nesplatné pohľadávky sa momentom doručenia 
žiadosti stávajú splatnými. 

 

(6) Faktúra vystavená BMB Partners 
Objednávateľovi sa považuje za schválenú zo 
strany Objednávateľa, ak Objednávateľ do 
dátumu splatnosti faktúry po jej obdržaní nezašle 
BMB Partners voči nej písomnú námietku 
(rozhodujúci je dátum doručenia BMB Partners). 
 
(7) BMB Partners je oprávnená každoročne 
upraviť výšku odmeny o percento zodpovedajúce 
ročnej miere inflácie vyhlásenej Štatistickým 
úradom SR meranej indexom spotrebiteľských 
cien za bezprostredne predchádzajúci kalendárny 
rok. BMB Partners je oprávnená vykonať 
zvýšenie odmeny v zmysle predchádzajúcej vety 
najskôr v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v 
ktorom bola ročná miera inflácie za 
predchádzajúci kalendárny rok Štatistickým 
úradom SR vyhlásená. Výška odmeny upravená 



 
 

                                                                                             
 
                         

   
                                                                                                                                                                                                                                  

v zmysle tohto odseku VZP sa zaokrúhli na 
kladné celé číslo nahor. 

14. Odmena 
 

(1) BMB Partners má za poskytnuté Služby 
Objednávateľovi nárok na odmenu, ktorá sa 
stanoví dohodnutou pevnou sumou alebo na 
základe počtu odpracovaných hodín a 
dohodnutej hodinovej sadzby. Pokiaľ sa 
nedohodne výslovne bezplatné poskytnutie 
Služieb zo strany BMB Partners, BMB Partners 
má nárok na odmenu obvyklú v mieste a čase 
poskytnutia Služieb zo strany BMB Partners za 
Služby obdobné Službám, ktoré BMB Partners 
poskytla Objednávateľovi. 

 

(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 
odmenu za poskytnuté Služby aj nárok na 
náhradu výdavkov účelne vynaložených v 
súvislosti s poskytovaním Služieb pre 
Objednávateľa. BMB Partners môže kedykoľvek 
žiadať primeraný preddavok na odmenu a 
podmieniť vydanie výsledkov Služieb 
poskytnutých BMB Partners Objednávateľovi, 
vrátane Správ vyhotovených BMB Partners, 
úhradou všetkých splatných pohľadávok BMB 
Partners voči Objednávateľovi. BMB Partners 
môže tiež odoprieť ďalšie poskytovanie Služieb 
až do doby úplného uhradenia všetkých 
splatných pohľadávok BMB Partners voči 
Objednávateľovi. 

 

(4) Ak Objednávateľ neuhradí vyžiadaný 
preddavok na odmenu bez zbytočného odkladu 
od obdržania výzvy BMB Partners, má BMB 
Partners právo bez predchádzajúceho 
oznámenia ďalšie poskytovanie Služieb pre 
Objednávateľa odmietnuť 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 
započítať 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 Objednávateľovi voči BMB 
Partners právoplatným a vykonateľným 
rozhodnutím súdu. 

 

(7) BMB Partners je oprávnená jednostranne 
započítať  svoje splatné a nesplatné pohľadávky 
voči Objednávateľovi, vrátane pohľadávok na 
odmenu a úhradu účelných výdavkov podľa I. 
časti bodov 13 a 14 týchto VZP, proti 
pohľadávkam Objednávateľa, a to aj 
pohľadávkam, ktoré súvisia s akýmikoľvek 
zostatkami depozitov alebo inými likvidnými 
prostriedkami Objednávateľa, ktoré má k 
dispozícii, aj v prípade ich výslovného prevzatia 
do úschovy. 

 

15. Ostatné 
 

(1) BMB Partners uchová všetky informácie a 
podklady, ktoré v súvislosti s vykonávaním 
Zákazky obdrží od Objednávateľa a tie, ktoré 
sama vyhotoví, ako aj všetku korešpondenciu o 
Zákazke v súlade so zákonnými predpismi o 
povinnosti archivovania. 

 

(2) BMB Partners je povinná na náklady 
Objednávateľa vydať Objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu od požiadania Objednávateľa 
všetky informácie a podklady, ktoré BMB Partners 
v súvislosti s vykonávaním Služieb pre 
Objednávateľa od neho obdržala (ak už nie sú 
potrebné na vykonanie Zákazky, ktorej sa týkajú). 
Toto sa však nevzťahuje na vzájomnú 
korešpondenciu medzi BMB Partners a jej 
Objednávateľom, ani na písomnosti, ktoré vlastní 
Objednávateľ v origináli. BMB Partners si môže z 
informácií a podkladov, ktoré vráti 
Objednávateľovi, vyhotoviť a ponechať fotokópie 
alebo ich odpisy. 

 
(3) BMB Partners má právo na zmenu a/alebo 
doplnenie VZP. Akékoľvek zmeny/doplnenia 
týchto VZP sa stávajú účinnými dňom ich 
zverejnenia na webovej stránke BMB Partners, ak 
nie je vo zverejnenom znení uvedený iný dátum 
účinnosti. Ak Objednávateľ do 10 dní od účinnosti  
zmeny/doplnenia VZP oznámi BMB Partners, že 
so zmenou/doplnením nesúhlasí, BMB Partners 
má právo Zmluvu s okamžitou účinnosťou 
vypovedať. V prípade, ak Objednávateľ do 10 dní 
od účinnosti zmeny/doplnenia VZP neoznámi 
BMB Partners, že so zmenou/doplnením 
nesúhlasí, platí, že so zmenou/doplnením VZP 
súhlasí a vzájomné vzťahy BMB Partners a 
Objednávateľa sa odo dňa účinnosti VZP riadia 
zmenenými/doplnenými VZP. Za súhlas 
Objednávateľa so zmenou/doplnením VZP bude 
považované aj to, ak Objednávateľ pokračuje vo 
využívaní Služieb BMB Partners po uplynutí 10 
dní od účinnosti zmeny/doplnenia 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 
ustanovením 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 účelu neplatného/neúčinného 
ustanovenia; ak to nie je možné, platí 
zodpovedajúca úprava právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

 
(5) Vzájomné vzťahy BMB Partners a 
Objednávateľa vyplývajúce z týchto VZP a/alebo 
Zmluvy sa riadia slovenským právnym 
poriadkom, pričom sa neprihliada na kolízne 
ustanovenia slovenského právneho poriadku. 
Vzájomné vzťahy BMB Partners a 
Objednávateľa vyplývajúce 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 
republiky.  

 

(8) BMB Partners a Objednávateľ budú vo 
veciach súvisiacich s týmito VZP, s plnením 
predmetu Zmluvy a/alebo Zákazky 
komunikovať prostredníctvom Oprávnených 
osôb a v operatívnych a bežných veciach 
prostredníctvom  kontaktných osôb, ktorých 
mená a priezviská spolu s ich kontaktnými 
údajmi uvedú v Zmluve alebo v Zákazke. 
Akékoľvek zmeny Oprávnených osôb, 
kontaktných osôb, alebo ich údajov sú zmluvné 
strany povinné si vzájomne oznamovať formou 
emailovej komunikácie Oprávnených osôb. 
Zmena je pre zmluvnú stranu účinná jej 
doručením (formou emailovej správy) na 
emailovú adresu Oprávnenej osoby. Pre 
vylúčenie pochybností sa uvádza, že 
v zásadných otázkach týkajúcich sa zmluvného 
vzťahu, znenia, platnosti alebo účinnosti 
Zmluvy a/alebo Zákazky sú oprávnené 
komunikovať výlučne Oprávnené osoby. 
Komunikácia kontaktných osôb o uvedených 
otázkach nie je pre zmluvné strany záväzná.  

 
(9) Ak v týchto VZP a/alebo Zmluve nie je 
uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, 
pokyny, žiadosti, výzvy a iná komunikácia medzi 
BMB Partners a Objednávateľom týkajúca sa 
týchto VZP, plnenie predmetu Zmluvy a/alebo 
Zákazky (ďalej len „písomnosti“) musí mať 
písomnú formu. Písomnosti sa považujú za 
doručené  
(i) v prípade osobného doručovania 
odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej 
prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a 
podpisom takej osoby na doručenke a/alebo 
kópii doručovanej písomnosti,  

(ii) v prípade doručovania prostredníctvom 
poštového podniku (Slovenskej pošty, a.s. alebo 
iného doručovateľa – kuriéra) doručením na 
adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej 
zásielky odovzdaním písomnosti osobe 
oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú 
stranu a podpisom takej osoby na doručenke, 
alebo odmietnutím prevzatia písomnosti, 
najneskôr však dňom vrátenia nedoručenej 
doporučenej zásielky späť zmluvnej strane, ktorá 
zásielku odosielala, i keď sa druhá zmluvná 
strana o obsahu písomnosti nedozvedela, 
(iii) pri doručovaní písomností v elektronickej 
podobe, t. j. formou zaslania e-mailu, sa 
písomnosť považuje za doručenú okamihom 
doručenia e-mailu druhej zmluvnej strane, za 
predpokladu, že odosielateľ v deň odoslania e-
mailu nedostal hlásenie o nedoručení e-mailu 
druhej zmluvnej strane; v prípade funkčného 
prístupu oboch zmluvných strán k data roomu 
alebo softvérovej aplikácii sa písomnosti považujú 
za doručené ich sprístupnením v data 
roome/príslušnej aplikácii. 
Písomnosti, ktorých obsah sa týka zásadných 
otázok zmluvného vzťahu, jeho znenia, platnosti, 
alebo účinnosti Zmluvy a/alebo Zákazky, sa 
považujú za doručené len ak boli doručené 
Oprávneným osobám spôsobom podľa (i) alebo 
(ii) tohto odseku VZP. 

 

(10) Pri zániku s právnym nástupcom BMB 
Partners 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 
súhlasom BMB Partners. 

 
(12) V prípadoch, keď je medzi BMB Partners 
a Objednávateľom dohodnutá povinnosť zaplatiť 
zmluvnú pokutu, je poškodená strana zároveň 
oprávnená požadovať náhradu celej spôsobenej 
škody. 

 

16. Doplnkové ustanovenia 
 

(1) BMB Partners je oprávnená považovať pri 
všetkých činnostiach informácie a podklady 
poskytnuté zo strany Objednávateľa, hlavne 
číselné údaje, za správne, pravdivé a úplné (viď 
aj I. časť bod 4 odsek 2 týchto VZP). 
Objednávateľ je povinný predložiť BMB Partners 
včas všetky informácie a podklady potrebné pre 
dodržanie stanovených lehôt, hlavne pokiaľ ide o 
daňové výmery tak, aby BMB Partners mala k 
dispozícii dostatočný čas na ich spracovanie. 

(2) Spracovanie osobitných samostatných otázok 
vykonáva BMB Partners iba na základe osobitnej 
objednávky Objednávateľa. 

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



 
 

                                                                                             
 
                         

   
                                                                                                                                                                                                                                  

(i) presný popis situácie, ktorá vedie 
Objednávateľa k zadaniu úlohy BMB Partners a 
presnú formuláciu otázky, ktorej zodpovedanie 
bude považované za splnenie povinnosti BMB 
Partners; 

(ii) popis situácie musí byť doplnený potrebnými 
informáciami, 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 
Objednávateľa, aby vyššie uvedený obsah 
objednávky a/alebo požiadavky doplnil o ďalšie 
informácie, ktoré BMB Partners považuje za 
potrebné na poskytnutie požadovaných Služieb. 

 

Ak BMB Partners má záujem poskytnúť 
Objednávateľovi požadované Služby, vypracuje 
Ponuku, ktorá bude predovšetkým obsahovať 
predpokladaný počet hodín potrebných 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 
neakceptovať, najmä pokiaľ nedôjde k dohode o 
výške odmeny za požadované Služby alebo k 
dohode o termíne vykonania požadovaných 
Služieb, tiež pokiaľ informácie alebo podklady 
nie sú dostatočné na riadne a včasné vykonanie 
Služieb, prípadne vykonanie požadovaných 
Služieb nie je možné z časových, kapacitných 
alebo iných dôvodov. 

 
(4) Pokiaľ sa BMB Partners zaviaže na 
vypracovanie daňového priznania k DPH, nie je 
povinnosťou BMB Partners (ak sa nedohodne 
písomne s Objednávateľom inak) preskúmanie 
akýchkoľvek osobitných účtovných 
predpokladov, ani otázka, či boli využité všetky 
do úvahy prichádzajúce zvýhodnenia. 

17. Etika a riadenie 

 
(1) BMB Partners má vypracované interné 
procesy pre oblasť CSR (Corporate Social 
Responsibility) na báze platných ESG 
štandardov (Environmental, Social and 
Governance), ktorých cieľom je dlhodobo 
udržateľná stratégia firmy v sociálnej, riadiacej  
a environmentálnej oblasti. 
 

(2) Náš Kódex správania spĺňa najvyššie etické 
štandardy vrátane zodpovedného líderstva, 
procesu 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 
minimalizovať vplyv našej činnosti na životné 
prostredie ako aj celkovú uhlíkovú stopu, či už 
formou interných kontrol alebo každodenných 
manažérskych postupov. Podporujeme tak 
pozitívny prístup našich zamestnancov 
k vytváraniu zelenšieho prostredia. BMB Partners 
podporuje e-mobilitu. 

 
(5) V neposlednom rade sme si plne vedomí, že 
naša činnosť môže mať vplyv na sociálne 
prostredie, v ktorom pôsobíme. Podporujeme 
účasť našich 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 organizáciami, napr. 
https://www.rednoses.eu, https://dobryanjel.sk 
alebor https://osf.sk. 

 

II. ČASŤ (OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE 
PREVIERKY A AUDITY) 

 
1. Rozsah platnosti 

 
(1) Táto II. časť VZP platí pre Zákazky na 
(zákonný a dobrovoľný) audit, s potvrdením alebo 
bez neho, a týka sa aj služieb súvisiacich 
s previerkami a auditom vrátane odsúhlasených 
postupov. 

 

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

 

2. Audítorská dokumentácia 
 

(1) O priebehu výkonu auditu alebo previerky 
vedie BMB Partners audítorskú dokumentáciu, 
ktorej súčasťou je aj Zmluva, na základe ktorej je 
vykonávaný audit, plán a program auditu, správa 
audítora, individuálna účtovná závierka alebo 
konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa 
alebo konsolidovaná výročná správa a ďalšie 
doklady dokumentujúce priebeh výkonu auditu 
alebo previerky. 

 
Dokumentácia, správy a informácie, ktoré sú jej 
súčasťou, sú vlastníctvom BMB Partners. 
Dokumentáciu alebo informáciu, ktorá je súčasťou 
audítorskej dokumentácie, nie je možné preniesť 
na inú osobu bez súhlasu Objednávateľa alebo 
jeho právneho nástupcu s výnimkou prípadov 
uvedených v zákonných predpisoch. 

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

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


 
 

                                                                                             
 
                         

   
                                                                                                                                                                                                                                  

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

 


