
Číslo zmluvy objednávatera: 
Číslo zmluvy zhotovitefa: 

2021-0167-1162410 

Zmluva o odborných službách 
Audit Individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými 

štandardami pre finančné výkazníctvo v zneni prijatom Európskou úniou za roky 2021-2023 
v súlade s ustanovením§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnlk v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj ako obchodný zákonník} 
(ďalej aj ako zmluva) 

Čl. l. 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávater: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l , 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 

IČO : 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IB AN: 
BIC (SWIFT}: 

35 829 141 
2020 261342 
SK2020261342 
Tatra banka, a. s. Bratislava 
2620191900/11 oo 
SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných: Ing. Ján Oráč, výkonný riaditer sekcie financíi 
- technických: Ing. Ružena Kollárová, vedúca odboru účtovníctva 

(ďalej ako objednávatel' alebo SEPS) 

a 

1.2 Zhotoviter: TPA AUDIT, s. r. o. 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. 
Oddiel: Sro vložka č. 43738/B 

IČO : 36 714 879 
DIČ: 2022294131 
IČDPH: SK2022294131 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s. Bratislava 
Číslo účtu: 26 22 85 32 50 
IBAN: SK16 1100 0000 0026 2285 3250 
BIC (SWIFT): TATRSKBX 
Menom spoločnosti koná: Ing. Ivan Paule 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných: ............................................................ . 
- technických: ........................................................... .. 
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(ďalej ako zhotoviteľ) 
(ďalej spoločne ako zmluvné strany alebo jednotlivo aj ako zmluvná strana) 

Čl. ll. 
Preambula 

2.1 Podkladom na uzatvorenie zmluvy je výberové konanie a ponuka úspešného 
uchádzača zo dňa 22. 7. 2021. 

Čl. 111. 
Predmet zmluvy 

3.1 Rozsah služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi spoločnosti za roky končiace sa 
31. decembra 2021, 31. decembra 2022 a 31. decembra 2023, ktoré budú poskytnuté 
na základe tejto zmluvy: 

3.1.1 Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (slovenských postupov účtovania pre 
podnikateľov). 

Audítor vykoná audit účtovnej závierky zostavenej podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vydá správu o audite účtovnej závierky 
podľa slovenského zákona o účtovníctve za roky končiace sa 31. decembra 2021, 
31. decembra 2022 a 31. decembra 2023. 

Výsledkom týchto prác bude audítorská správa vypracovaná v slovenskom jazyku. 
SEPS budú doručené štyri výtlačky tejto správy. 

3.1.2 Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej v súlade s Medzinárodnými 
štandardami pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou. 

Audítor vykoná audit účtovnej závierky vypracovanej v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného výkazníctva (IFRS), v zneni prijatom Európskou úniou za 
obdobia uvedené v bode 3.1. 

Výsledkom týchto prác bude výrok vypracovaný v súlade s Medzinárodnými 
štandardami (IFRS). Správy budú vydané v anglickom a slovenskom jazyku. SEPS 
bude doručených päť výtlačkov týchto správ v slovenskom jazyku a päť výtlačkov v 
anglickom jazyku. 

3.1.3 Audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v súlade s Medzinárodnými 
štandardami pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou. 

Audítor vykoná audit konsolidovanej účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými 
štandardami pre finančné výkazníctvo v znení prijatom Európskou úniou za obdobia 
uvedené v bode 3.1 . 
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Výsledkom týchto prác bude výrok spracovaný v súlade s Medzinárodnými 
audítorskými štandardami. Správa bude vydaná v anglickom a slovenskom jazyku. 
SEPS bude doručených päť výtlačkov týchto správ v slovenskom jazyku a päť 
výtlačkov v anglickom jazyku. 

3.1.4 Overenie výročnej správy. 

Audítor posúdi súlad výročnej správy s účtovnou závierkou podľa § 20 ods. 1 zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vypracuje osobitnú 
správu určenú na uverejnenie vo výročnej správe. To znamená, že vo výročnej správe 
bude uvedená iba táto osobitná správa, a meno audítora sa nebude uvádzať v 
súvislosti s výročnou správou žiadnym iným spôsobom. Správa bude vypracovaná v 
slovenskom a anglickom jazyku. 

3.1.5 Poskytne súčinnosť audítorovi pri audite Konsolidovaného celku ústrednej správy 
(umožní prístup k audítorskej dokumentácii). 

3.1.6 Overenie Výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky. 

Audítor posúdi súlad Výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky 
zostavený v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. MF/14437/2015-74 s auditovanou účtovnou závierkou zostavenou podľa §17a 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vypracuje 
správu z auditu Výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky. SEPS 
bude doručených päť výtlačkov týchto správ v slovenskom jazyku. 

3.1. 7 Overenie Výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky. 

Audítor posúdi súlad Výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky 
zostavený v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. MF/17919/2013-74 s auditovanou účtovnou závierkou zostavenou podľa §22 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

3.1.8 Overenie údajov v hláseniach, výkazoch a iných prehľadoch za každý rok 2021 , 2022 
a 2023 požadovaných Ministerstvom financií SR. 

3.1 .9 Konzultačné služby súvisiace s auditom, s účtovnými postupmi a s prípravou 
podkladov pre audit v rozsahu maximálne dvadsať človekohodín. Náklady na 
poskytnuté konzultačné služby sú pokryté cenou za služby uvedenou v Čl. V, bod 5.1. 

3.2 Obidve zmluvné strany súhlasia so všetkými termínmi a podmienkami uvedenými 
v tejto zmluve a v súlade s Obchodným zákonníkom. Odborné náležitosti zmluvy sú v 
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a 
o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 
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Čl. IV. 
čas a miesto plnenia 

4.1 Predloženie správ: 

4.1.1 Správu k auditu individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa zákona 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov do 5. marca nasledujúceho roka. 

4.1.2 Správu k audítu individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo v znení prijatom Európskou úniou do 5. marca 
nasledujúceho roka. 

4.1.3 Správu k auditu konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej pod fa Medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo v znení prijatom Európskou úniou do 16. marca 
nasledujúceho roka. 

4.1.4 Audítorskú správu na zverejnenie vo výročnej správe do 3 dní po doručení konečnej 
výročnej správy. 

4.1 .5 Správu z auditu Výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky 
do 5. marca nasledujúceho roka. 

Termíny predbežného auditu, konečného auditu, ako aj zoznam podkladov potrebných na 
vykonanie auditu budú dohodnuté osobitne. 

4.2 Predbežné verzie správ budú pred vydaním konečných správ predložené SEPS na 
posúdenie. Všetky konečné správy budú vydané bez zbytočného zdržiavania po 
písomnom súhlase vedenia SEPS s posledným návrhom správy predloženým 
vedeniu SEPS. 

4.3 Audit bude vykonaný v súlade so smernicami vydanými Slovenskou komorou 
audítorov a s Medzinárodnými audítorskými štandardami. 

Čl. v. 
Cena 

5.1 Cena za služby uvedené v čl. 111., bode 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán 
podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe 
kalkulácie zhotoviteľa: 

vo výške 36 000,- EUR bez DPH za rok 2021 (slovom tridsaťšesťtisíc EUR), 

vo výške 36 000,- EUR bez DPH za rok 2022 (slovom tridsaťšesťtisíc EUR), 

vo výške 36 000,- EUR bez DPH za rok 2023 (slovom tridsaťšesťtisíc EUR, 
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Celková cena za obdobie 2021 - 2023 je 108 000,- EUR bez DPH (slovom 
jednostoosemtisíc EUR). 

5.2 K cene bude fakturovaná sadzba DPH, platná v deň vzniku daňovej povinnosti , v 
súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o DPH). 

Článok Vl. 
Platobné podmienky 

6.1 Zhotoviteľ vystaví čiastkovú faktúru po ukončení predbežného auditu v danom roku vo 
výške 30 %, z celkovej ceny podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ktorú uhradí objednávateľ do 
60 kalendárnych dní od doručenia faktúry. 

6.2 Po ukončení odborných prác a po odovzdaní písomných výstupov uvedených v čl. IV, 
bode 4.1 zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi zvyšnú čiastku , ktorá predstavuje 
70% z dohodnutej ceny. 

6.3. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

6.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom o DPH, označenie 
čísla zmluvy podľa evidencie objednávateľa a číslo účtu v tvare l BAN. Pokiaľ nebude 
obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený túto faktúru vrátiť zhotoviteľovi 
na dopracovanie, resp. prepracovanie, pričom sa lehota splatnosti prerušuje a nová 
lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej faktúry objednávateľovi. 

6.5 Klient podpisom tejto zmluvy udeľuje poskytovaterovi súhlas v zmysle ustanovenia 
§ 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej 
forme, za podmienky predchádzajúceho informovania klienta o používaní elektronickej 
formy fakturácie v zmysle čl. Vl. ods. 6.6 tejto zmluvy. 

6.6 Do 1 O dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, je poskytovateľ povinný písomne 
oznámiť klientovi , či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať 
elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie 
poskytovateľa o forme spôsobu fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho 
doručenia klientovi. V prípade elektronického doručovania faktúr je v oznámení 
potrebné uviesť aj e-mailovú adresu, z ktorej budú faktúry odosielané. Faktúra sa 
považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla Objednávateľa a v 
elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk. 

6.7 Ak si poskytovateľ nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa čl. Vl. ods. 6.6 tejto 
zmluvy, za záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.8 Poskytovateľ je oprávnený písomne požiadať klienta o zmenu formy fakturácie aj v 
priebehu trvania zmluvného vzťahu . Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo 
dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany klienta 
poskytovateľ ovi. 
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Čl. VIl. 
Úroky z omeškania, zmluvné pokuty 

7.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny na základe predloženej faktúry má 
poskytovateľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 8 % p. a. z 
dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania (pri 360-dňovom účtovnom roku), pre výpočet 
sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. 

7.2 V prípade, že poskytovateľ bude v omeškaní s plnenim dohodnutých služieb v zmysle čl. Ili. 
a IV. tejto zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR + 
8% p. a. zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania pri 360-dňovom účtovnom roku), pre 
výpočet sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. 
Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ nie je v omeškaní s 
plnením dohodnutých služieb, pokiaľ je omeškanie spôsobené okolnosťami, ktoré sa 
poskytovateľom nedali aj pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, vrátane omeškania 
projektu ako celku a neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa. 

Článok VIli. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

8.1 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas jej plnenia zodpovedá za 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi u svojich 
zamestnancov pri výkone zmluvných činností. 

8.2 Objednávateľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy zabezpečí pred začatím jej plnenia 
pre zodpovedného vedúceho zamestnanca zhotoviteľa: 

Meno a priezvisko: Funkcia: 

poučenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať 

všeobecne záväzné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ochrany pred požiarmi a interné predpisy objednávateľa. 

8.3 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na 
seba povinnosti ustanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 

Čl. IX. 
Všeobecné ustanovenia zmluvy 

9.1 Zhotoviteľ bude v zmysle ustanoveni § 32 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom 
audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov zachovávať dôvernosť všetkých dokumentov a informácií 
získaných od objednávateľa počas i po skončení prác na predmete zmluvy. Správy, 
odporúčania a iné písomné materiály, ktoré vypracuje zhotoviteľ počas prác pre 
objednávateľa budú vyjadrovať jeho naj presnejší možný úsudok. Základom preň budú 
informácie a materiály poskytnuté objednávateľom alebo inak sprístupnené 
zhotoviteľovi. 
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9.2 Pri plnení zmluvy je zhotoviter povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdravi , na majetku, na prírode a životnom prostredi. Ak zhotoviter, resp. jeho 
subdodávatelia spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci 
plnenia predmetu zmluvy objednávateľovi škodu, zhotoviteľ sa zaväzuje 
objednávateľovi nahradiť túto škodu v plnom rozsahu. 

9.3 S poukazom na skutočnosť, že v rámci plnenia zmluvy moze dochádzať k 
spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, poskytovateľ je povinný plniť predmet 
zmluvy tak, aby bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, 
ktoré ukladajú nariadenie 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) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplneni niektorých zákonov (spolu ďalej len ,.Legislatíva o ochrane osobných 
údajov~) v znení ich prípadných neskorších zmien. Poskytovater je povinný plniť 
predmet zmluvy tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné bezpečnostné , 
technické, resp. iné ďalšie opatrenia s ciefom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň 
bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane 
osobných údajov. 

Čl. x. 
Ukončenie zmluvy 

10.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od 
zmluvy. 

10.2 Podstatným porušením zmluvy v zmysle ustanoveni § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje: 

10.2 .1 nesplnenie plnenia bodu 3.1 tejto zmluvy a to ani dodatočnej v lehote na odstránenie 
nedostatkov stanovenej objednávatefom v predchádzajúcej písomnej výzve, 

1 0.2.2 nedodržanie termínov plnenia podľa bodu 4.1 tejto zmluvy o viac ako 30 kalendárnych 
dní. 

10.3 Nepodstatným porušením zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných 
podmienok zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 10.2. Na nepodstatné 
porušenie zmluvy objednávater zhotovitera písomne upozorní. Po opakovanom 
porušení tej istej zmluvnej povinnosti je objednávater oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

1 0.4 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú 
podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 
preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 
o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES a v zmysle§ 32 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov. 
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10.5 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje zmluva od počiatku, ex tunc 
a zmluvné strany sa zaväzujú vrátiť si navzájom doterajšie plnenie do 30 dní 
od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. 

10.6 Výpoveďou je možné ukončiť zmluvu aj bez udania dôvodu, podanou ktoroukofvek zo 
zmluvných strán. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa 
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť urobená písomne, 
musí byť zaslaná doporučeným listom druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. 

Čl. Xl. 
Záverečné ustanovenia 

11 .1 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

11 .2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňať Jen po dohode zmluvných strán. Zmeny 
sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú 
podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

11 .3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

11 .4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31 . mája 2024. 

11 .5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou 
zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného 
porušenia povinnosti zmluvnej strany uvedenej v článkoch Ili. a IV. tejto zmluvy. 
Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť doručené listom druhej zmluvnej strane 
na adresu jej sídla a nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa doručenia 
výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť zaslaná doporučeným listom 
druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. 

11.6 Nakofko spoločnosť SEPS je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové 
doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorým pre povinne 
zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám vo svojich ust. § Sa a 5b. 

11 .7 Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
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vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich 
zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie 
tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ňou 
súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy. 

11 .9 Poskytovater podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s." zverejnenom na webovej stránke 
spoločnosti SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a 
ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS 
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o varnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

11.1 O Neoddeliternou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy: 
Príloha č. 1 Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti 

V Bratislave 

Za objednávateľa: 

Ing. Peter Dovhun 
oredseda oredstavenstva 

Mariá~aSZ!ne'c,3~/nA podpredsed/ , redsti nstva 

v 

Za zhotoviteľa : 
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Príloha č. 1 

Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti 

uzatvorená v zmysle ust.§ 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaná: 

Bankové spojenie: 
l BAN: 
BIC: 
Zastúpená: 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
35 829 141 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel : Sa, vložka 
č.: 2906/B 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
SK3011000000002620191900 
TATRSKBX 
Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA podpredseda predstavenstva 

(ďalej len "Poskytovatel'" alebo "SEPS") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaná: 

Bankové spojenie: 
l BAN: 
BIC: 
zastúpená: 

(ďalej len "Prijímateľ' ) 

TPA AUDIT, s. r. o. 
Námestie Mateja Korvín a 1, Bratislava 
36 714 879 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. 
Oddiel: Sro vložka č. 43738/B 
Tatra Banka, a. s. Bratislava 
SK16 1100 0000 0026 2285 3250 
TATRSKBX 
Ing. Ivan Paule 

(ďalej spolu len "Zmluvné strany• alebo jednotlivo ako .Zmluvná strana") 

ll. PREAMBULA 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu o mlčanlivosti (ďalej len "Dohoda") v súvislosti 
s realizáciou predmetu Zmluvy o odborných službách. 

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu s ohl'adom na skutočnosti, že: 

SEPS poskytne Prij ímateľovi prevádzkové dáta potrebné na rea lizáciu predmetu 
Zmluvy o odborných službách 
poskytované dáta môžu byť súčasťou kritickej infraštruktúry a ich špecifikácia môže 
obsahovať citlivé informácie o prenosovej sústave Slovenskej republiky, ktorých únik 
môže predstavovať bezpečnostné riziko , a preto spoločnosť SEPS vyžaduje ochranu 
pred únikom informácií. 
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111. PREDMET DOHODY 

3.1 Poskytovatel' poskytne Prijímatel'ovi prevádzkové dáta za účelom auditu spoločnosti 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. k 31. decembru 2021, 31. decembru 
2022, 31. decembru 2023. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, špecifikácie a iné údaje bez ohl'adu na 
to , či majú technický, odborný, obchodný, prevádzkový, informačný alebo iný charakter, 
ktoré Poskytovatel' sprístupní Prijimatel'ovi , sú dôverné (ďalej len "Dôverné 
informácie"). 

3.3 Prijímate!' berie na vedomie, že Poskytovatel' ani iná osoba konajúca v mene 
Poskytovatel'a nedáva týmto žiadne vyhlásenie alebo záruku, či už výslovnú alebo 
implikovanú, týkajúcu sa presnosti, spol'ahlivosti alebo úplnosti akejkoľvek Dôvernej 
informácie. 

3.4 Pre vylúčenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohoda nemá charakter zmluvy 
o budúcej zmluve a teda nezakladá povinnosť uzatvoriť žiadnu budúcu zmluvu. 

3.5 S poukazom na skutočnosť, že v rámci služby môže dochádzať k spracúvaniu osobných 
údajov dotknutých osôb, zhotovitel' je povinný poskytnúť službu tak, aby bolo plne v 
súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov (spolu ďalej 
len "Legislatíva o ochrane osobných údajov") v zneni ich prípadných neskorších zmien. 
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť službu tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné 
bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s ciel'om zaistiť čo možno najvyššiu 
úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane 
osobných údajov. 

IV. POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI 

4.1 Prijímateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ibaže by z 
Dohody alebo z ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
vyplývalo inak. 

4.2 Prijímate!' sa zaväzuje, že: 
(a) všetky Dôverné informácie získané od SEPS neposkytne žiadnej tretej strane; 
(b) nezverejní, nepredá, nebude obchodovať a ani akýmkol'vek iným spôsobom 

neposkytne akejkoľvek tretej osobe akýkol'vek údaj týkajúci sa Dôverných 
informácií; 

(c) nebude Dôverné informácie a/alebo ich nosiče využívať na iný účel než je uvedený 
v článku 111 ods. 3.1 Dohody a/alebo spôsobom, ktorým by poškodzova! 
Poskytovateľa. 

4.3 Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovatel'a okamžite po zistení neoprávnenej 
manipulácie s Dôvernými informáciami Prijímatel'om alebo inou osobou, alebo o inom 
porušení práv a povinnosti v zmysle Dohody. 

4.4 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 
(a) informácie, ktoré sú už v deň podpisu Dohody verejne známe, alebo ktoré je možné 

v deň podpisu Dohody získať z bežne dostupných informačných zdrojov; 
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(b) informácie, ktoré sa stanú po podpise Dohody verejne známymi, alebo ktoré bude 
možné po tomto dni získať z bežne dostupných informačných zdrojov inak než 
porušením povinnosti Prijímateľa zachovávať mlčanlivosť na základe Dohody; 

(c) informácie, ktoré nie sú verejne známe a ktoré Prijímateľ získal alebo získa 
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom od tretej osoby, ak súčasne 
tretia osoba poskytnutím týchto informácií Prijímateľovi neporušila všeobecne 
záväzný právny predpis; 

(d) prípady, keď na základe zákona vznikne Prijímateľovi povinnosť poskytnúť 
Dôverné informácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovatera o vzniku 
povinnosti poskytnúť Dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe 
a rozsahu, akým, resp. v akom ju plnil. 

4.5 Prijímate!' sa zaväzuje zaviazať záväzkom mlčanlivosti v rovnakom rozsahu svojich 
riadiacich pracovníkov, zamestnancov, právnych a finančných poradcov, 
subdodávateľov, prípadne iné osoby, ktorým sprístupnil alebo poskytol Dôverné 
informácie v súlade s Dohodou a chrániť Dôverné informácie na dostatočnej úrovni, 
minimálne však na úrovni ako chráni svoje vlastné dôverné informácie a obchodné 
tajomstvo. 

4.6 Prijímateľ sa zaväzuje k preukázateľnému poučeniu z povinnosti mlčanlivosti všetkých 
svojich zamestnancov (ako aj subdodávateľov) , ktorí sa zúčastnia na poskytovaní 
zmluvných služieb, o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri výkone prác, 
služieb alebo dodávok tovarov podl'a zmluvy a to ako po dobu trvania Dohody, tak aj po 
jej skončení. Záznam o poučení musi obsahovať minimálne presný dátum a miesto 
poučenia, kto poučenie vykonal , mená a priezviská poučených zamestnancov ako aj ich 
podpis potvrdzujúci, že poučeniu porozumeli. 

4.7 Prijímate!' je oprávnený vytvárať len presný počet výtlačkov akejkorvek dokumentácie, 
ktorú požaduje Poskytovateľ. Prij ímateľ zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, strate, 
úniku alebo odcudzeniu informácií a dokumentov získaných a spracovaných počas 
plnenia predmetu zmluvy. Pre zabezpečenie tejto povinnosti Prijímateľ príjme primerané 
organizačné, personálne a technické opatrenia. V prípade, že Prijímate!' zistí porušenie 
týchto zodpovednosti, je povinný o tom bezodkladne písomne informovať osobu 
Poskytovateľa oprávnenú konať vo veciach zmluvných. 

4.8 Prijímateľ je povinný po ukončení zmluvného vzťahu odovzdať všetky informácie a 
dokumenty získané v súvislosti s plnením predmetu zmluvy Poskytovateľovi. 

4.9 Predchádzajúcimi ustanoveniami nie je obmedzené právo na ochranu obchodného 
tajomstva v zmysle ust. § 17 a nasl. Obchodného zákonníka. 

V. SANKCIE 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti podl'a článku 
IV. Dohody zo strany Prijímatel'a je Prijímate!' povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie. 

5.2 Zmluvná pokuta podl'a ods. 5.1 tohto článku Dohody je splatná na základe vystavenej 
faktúry s lehotou splatnosti 15 dní odo dňa jej vystavenia. Uhradením zmluvnej pokuty 
zostáva povinnosť nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške nedotknutá. 

5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvná pokuta dohodnutá v odsekoch 5.1 a 5.2 tohto 
článku Dohody je dohodnutá v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého 
obchodného styku, s ohľadom na obchodné zvyklosti zachovávané v danej 
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podnikateľskej oblasti a je primeraná vzhl'adom na podni kateľské riziko, ktoré znáša 
Poskytovateľ v prípade, ak by Prijímateľ alebo ktorákol'vek z osôb uvedených v č lánku 
IV ods. 4.5. Dohody porušili ustanovené povinnosti. 

Vl. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a uzatvára sa do 31 . mája 2024. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli , že vylučuj ú použitie všetkých ustanovení Obchodného 
zákonníka o odstúpení od zmluvy na právny vzťah založený Dohodou, a to ako 
ustanovení o odstúpení od zmluvy v časti všeobecných ustanovení o záväzkových 
vzťahoch , tak i ustanovení o odstúpení od zmluvy pri jednotlivých zmluvných typoch, 
ktoré sa svojou povahou najväčšmi približujú právnemu vzťahu založenému Dohodou, 
v dôsledku čoho žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená od Dohody jednostranne 
odstúpiť z akéhokol'vek dôvodu. Dohodu je možné ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú 
bola uzatvorená iba vzájomnou dohodou Zmluvných strán. 

6.3 Dohodu možno meniť alebo dopÍňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných 
oboma Zmluvnými stranami. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky dokumenty, ktoré je podľa Dohody potrebné 
doručovať druhej Zmluvnej strane v súvislosti s plnením predmetu Dohody, sú Zmluvné 
strany povinné doručiť na adresu sídiel Zmluvných strán, uvedených v záhlaví Dohody. 
V prípade akejkol'vek zmeny údajov uvedených v záhlaví Dohody sa príslušná Zmluvná 
strana zaväzuje bezodkladne informovať o zmene údajov druhú Zmluvnú stranu. 
Akýkoľvek dokument, ak je doručovaný osobne, sa bude považovať za doručený v deň 
jeho fyzického doručenia, ktorý bude vyznačený na dokumente adresátom, a ak je 
doručovaný prostredníctvom pošty, sa bude považovať za doručený dňom jeho fyzického 
doručenia, ktorý bude vyznačený na doručenke. Dokumenty doručované Zmluvnej 
strane sa považujú za doručené aj v prípade, ak budú zaslané doporučene na adresu 
sídla príslušnej Zmluvnej strany, uvedenú v záhlaví Dohody alebo na inú adresu 
Zmluvnej strany, ktorá bola preukázateľne písomne oznámená druhej Zmluvnej strane 
pred odoslaním písomnosti , zásielka bude uložená na pošte a márne uplynie úložná 
lehota na prevzatie zásielky. Za deň doručenia sa v takom prípade považuje desiaty deň 
od uloženia zásielky na pošte. 

6.5 Ustanovenia o zachovaní mlčanl ivosti zostávajú v platnosti 1 O (slovom desať) rokov po 
ukončení Dohody. 

6.6 Prijímate!' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti 
SEPS s názvom .Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS 
www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní 
osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle 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) a zákona č . 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6. 7 Na výslovne neupravené právne vzťahy vyplývajúce z Dohody sa aplikujú ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
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6.8 V prípade vzniku akéhokoľvek sporu alebo rozdielneho názoru medzi Zmluvnými 
stranami v súvislosti s Dohodou, vrátanie akéhokoľvek problému týkajúceho sa jej 
platnosti , resp. ukončenia , sa budú Zmluvné strany snažiť vyriešiť predovšetkým 
vzájomnými rokovaniami. 

6.9 V prípade, že akékol'vek ustanovenie Dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným 
alebo nevykonatel'ným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť 
ostatných ustanovení Dohody, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú 
bez zbytočného odkladu, nahradiť ho ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo 
najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia Dohody. 

6.10 Dohoda je uzatvorená v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú Zmluvnú stranu po dvoch (2) 
rovnopisoch. 

6.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich 
zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie 
Dohody a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním 
súhlasia, na znak čoho k Dohode pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

?JrtJi>:/arv- . V ...... ........ .. ...... . , dna .. . 

Poskytova tel': 

Ing. Dalibor Ziaran, MBA 
na základe plnej moci 

1 J v1· i"~ v c:.- • V ....................... , dna .. 

Prijímatel': 
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