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RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi 

 

 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 35739347, DIČ: 2020270021, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 

I, oddiel: Sro, vložka č.: 16611/B, email: laura.zahurancova@pwc.com (ďalej len “PwC”)  

 

a 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave, so sídlom Dolnozemská cesta 2410/1 85235, IČO: 00399957, 

DIČ: 2020879245, právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách ako verejná vysoká škola, bankové spojenie: SK34 8180 0000 0070 0007 4503, email: 

komunikacia@euba.sk (ďalej len “Partner”) 

 

(PwC a Partner ďalej aj ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“ ) 

 

 

I. Predmet Zmluvy 

1. PwC je oprávnené si na základe tejto Zmluvy písomne (vrátane odoslania emailu na adresu Partnera 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy) objednať u Partnera služby súvisiace s propagáciou PwC ako 

poskytovateľa služieb a/alebo zamestnávateľa (ďalej len „Služby“).  

2. Objednávka PwC bude obsahovať najmä vymedzenie Služieb, ktoré má Partner dodať, výstupy 

Služieb, termín a miesto dodania Služieb, výšku odmeny, práva a povinnosti Zmluvných strán ako 

aj ďalšie podmienky dohodnuté Zmluvnými stranami (ďalej len „Objednávka“).  

3. Partner sa zaväzuje na základe písomne (vrátane odoslania emailu na adresu PwC uvedenú 

v záhlaví tejto Zmluvy) akceptovanej Objednávky poskytnúť PwC Služby za podmienok 

ustanovených v tejto Zmluve a Objednávke.  

 

II. Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. PwC sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi nevyhnutnú súčinnosť, podklady a informácie potrebné pre 

riadne poskytnutie Služieb.  

2. Partner sa zaväzuje:  

(i) poskytnúť Služby s odbornou starostlivosťou a v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, 

Objednávky a inštrukcií PwC;  

(ii) z dôvodu prísnych pravidiel manažovania rizík PwC, upovedomiť PwC o všetkých tretích 

stranách, s ktorými spolupracuje počas plnenia tejto Zmluvy (najmä subdodávatelia, 

sponzori a iní partneri);  

(iii) dodržiavať aplikovateľné právne predpisy a etický kódex PwC dostupný na: 

https://www.pwc.com/gx/en/about-pwc/assets/3rd-party-code-of-conduct.pdf. 

3. Zmluvné strany prehlasujú a zaväzujú sa pri plnení tejto Zmluvy postupovať vždy spôsobom 

nepoškodzujúcim dobré meno a odôvodnené záujmy druhej Zmluvnej strany.  

 

III. Odmena a platobné podmienky 

1. Partner má nárok na odmenu za poskytnutie Služieb vo výške dohodnutej v Objednávke (ďalej len 

„Odmena“). Dohodnutá Odmena je maximálna a zahŕňa všetky poplatky a výdavky vynaložené 

https://www.pwc.com/gx/en/about-pwc/assets/3rd-party-code-of-conduct.pdf
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Partnerom v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.  

2. Pokiaľ Objednávka neustanovuje inak, Partner je oprávnený vystaviť faktúru PwC po riadnom 

poskytnutí Služieb.   

3. Odmena je bez DPH a bude uhradená bezhotovostným prevodom na základe faktúry vystavenej 

Partnerom do 30 dní odo dňa jej doručenia PwC. Ak je DPH aplikovateľná, príslušná sadzba DPH 

sa pripočíta k odmene v zmysle platných právnych predpisov. 

4. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi, 

inak je PwC oprávnené vrátiť faktúru Partnerovi na prepracovanie, pričom lehota splatnosti začne 

plynúť až doručením opravenej faktúry spĺňajúcej všetky náležitosti vyžadované príslušnými 

právnymi predpismi.  

 

IV. Práva duševného vlastníctva 

1. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy žiadnym spôsobom 

nedôjde k prevodu vlastníckeho práva, licencie či inej formy práva užívať a používať akýkoľvek 

predmet duševného vlastníctva ktorejkoľvek Zmluvnej strany na druhú Zmluvnú stranu, ani 

nedôjde k prevodu práva používať logo a obchodnú značku spoločnosti PwC na Partnera alebo k 

prevodu loga a obchodnej značky Partnera na PwC. 

2. Partner sa zaväzuje, že (i) žiadnym spôsobom nezmení logo PwC, ktoré mu bolo poskytnuté, príp. 

akúkoľvek jeho časť (ii) bude používať logo PwC v súlade s dizajn manuálom loga PwC, ktorý 

tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej príloha č. 1 (ďalej len „Manuál“) a (iii) bude 

publikovať logo PwC výlučne tak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve a Manuáli, a to za účelom 

plnenia tejto Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že uvádzanie grafického alebo iného zverejnenia loga a názvu 

označenia PwC v akýchkoľvek dokumentoch a výstupoch, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto 

Zmluvy v akejkoľvek forme (printová, elektronicky a pod.) podlieha predchádzajúcemu 

písomnému súhlasu PwC.  

4. Partner je oprávnený uvádzať alebo použiť ako referenciu túto Zmluvu, obchodné meno PwC, logo 

alebo iné označenie PwC, len s predchádzajúcim písomným súhlasom PwC.  

 

V. Ochrana Dôverných informácií 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedeli v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, ktoré majú povahu dôverných a utajovaných 

informácií a skutočností (ďalej len „Dôverné informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné 

informácie (i) nesprístupniť tretím stranám a (ii) nepoužiť na iný účel ako je plnenie tejto Zmluvy 

a v prípade PwC aj na interné účely PwC. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Partner dáva podpisom 

tejto Zmluvy PwC súhlas na poskytnutie Dôverných informácií aj iným PwC spoločnostiam, jeho 

poisťovateľom a iným spolupracujúcim osobám za predpokladu, že bude zachovaný dôverný 

charakter a ochrana týchto informácií, a tiež tretím stranám, ak to vyžadujú slovenské a/alebo 

medzinárodné právne predpisy, či profesijné alebo iné predpisy, a to najmä, avšak nie výlučne, z 

dôvodu poskytovania údajov a informácií pre účely posúdenia nezávislosti audítora či previerky 

kvality. 

 

VI. Ochrana osobných údajov 

1. Zmluvné strany spracúvajú osobné údaje počas plnenia tejto Zmluvy ako samostatní 

prevádzkovatelia. Pri spracúvaní osobných údajov sa obe Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať 

povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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“) 
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a všetkých aplikovateľných právnych predpisov, týkajúcich sa ochrany osobných údajov.  

2. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov zo strany PwC sú dostupné na 

https://www.pwc.com/sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.html.   

 

VII. Zodpovednosť za škodu 

1. Žiadna zo Zmluvných strán nebude zodpovedná za (i) ušlý zisk, poškodenie dobrého mena, stratu 

obchodnej príležitosti, očakávaných úspor alebo výnosov ani za (ii) nepriamu alebo následnú 

škodu.   

 

VIII. Ukončenie Zmluvy  

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa 

ustanovenia §47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto zmluva sa uzatvára na 1 rok. 

2. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže okamžite ukončiť túto Zmluvu doručením písomného 

oznámenia druhej Zmluvnej strane v prípade, ak (i) druhá Zmluvná strana poruší Zmluvu 

podstatným spôsobom a do piatich pracovných dní od prijatia oznámenia nevykoná nápravu, (ii) 

druhá Zmluvná strana nie je schopná alebo sa javí ako neschopná zaplatiť svoje dlhy, resp. ak sa 

stane platobne neschopnou, (iii) plnenie Zmluvy môže porušiť právne predpisy alebo požiadavky 

regulačných orgánov (iv) je ohrozená nezávislosť auditu.  

3. PwC môže ukončiť túto Zmluvu kedykoľvek doručením písomnej výpovede Partnerovi, a to aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 15 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

výpovede Partnerovi.  

4. Pri ukončení Zmluvy sú Zmluvné strany povinné urovnať akékoľvek vzájomné nároky. Ak 

ukončenie Zmluvy nastane z dôvodov na strane Partnera, Partner uhradí PwC všetky náklady a 

škodu, ktoré PwC vzniknú alebo ktoré PwC vynaloží v súvislosti s predčasným ukončením Zmluvy.  

5. Pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, ukončenie Zmluvy znamená aj ukončenie 

jednotlivých Objednávok.  

  

IX. Záverečné ustanovenia  

1. Táto Zmluva tvorí komplexnú dohodu medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s predmetom jej 

plnenia a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prehlásenia a rokovania. 

2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné uskutočniť len písomnou dohodou Zmluvných strán. 

3. Zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom a inými aplikovateľnými právnymi predpismi platnými 

na území Slovenskej republiky. Príslušnými na prejednanie a rozhodnutie sporov vyplývajúcich zo 

Zmluvy sú súdy Slovenskej republiky.  

4. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť, previesť alebo obchodovať so svojimi 

pohľadávkami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

Zmluvnej strany. PwC je oprávnené (i) akékoľvek dlhy postúpiť na inú stranu, ktorá ich bude 

vymáhať a (ii) previesť práva a povinnosti na príjemcu celého svojho podniku alebo jeho časti.  

5. Počas plnenia Zmluvy vystupuje Partner ako nezávislý zmluvný partner a nie je 

sprostredkovateľom alebo spoločníkom PwC. 

6. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi prílohami tejto Zmluvy a Zmluvou, majú prílohy Zmluvy 

prednosť. 

https://www.pwc.com/sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.html
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7. Ustanovenia Zmluvy, ktoré majú či už výslovne alebo implicitne platiť aj po ukončení Zmluvy, 

zostanú v platnosti a budú pre každú zo Zmluvných strán naďalej záväzné. Toto platí najmä, ale 

nie výlučne, pre články IV. až VII. Zmluvy.  

 

Táto Zmluva obsahuje nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 Dizajn manuál loga PwC 

 

Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali a svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s jej obsahom. 

 

V mene PwC:  V mene Partnera:  

 

Podpis: ______________________________         

 

Podpis: ______________________________         

 

Meno: Radoslav Náhlik 

 

Meno: _______________________________ 

 

Funkcia: Štatutár 

 

Funkcia: _____________________________ 

 

Dátum: ______________________________ 

 

Dátum:  ______________________________ 

 


