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Zmluva o prevádzkovaní elektronického transakčného  
systému č. 1 /2019  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

 
Objednávateľ:  
 
Názov:   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
Sídlo:                       Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava  – mestská časť Petržalka 
Zapísaná:                v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka          

č. 3602/B        
Zastúpená:              Ing. Milan Horváth, podpredseda predstavenstva  

         PaedDr. Tibor Papp, člen predstavenstva 
IČO:                         35 937 874 
DIČ:                         2022027040 
IČ DPH:                   SK 2022027040 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu (IBAN):     
Tel:                             
e-mail:                          
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
a 
 
Poskytovateľ: 
Názov:              GGFS s.r.o.  
Sídlo:   Sasinkova 5, 81108 Bratislava 
Zapísaný:   OR okr.súdu Bratislava 1 oddiel: Sro, vložka .č.88116/B 
                                
Zastúpený:                 PhDr. Pavel Komorník M.B.A., konateľ 
IČO:    47079690 
DIČ:    2023770892 
IČ DPH:   SK2023770892 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
Tel.        
e-mail:    
(ďalej len „poskytovateľ“)  
(Objednávateľ a poskytovateľ spolu tiež ako „zmluvné strany“) 
 
 

Článok I 
Východiskové podklady  

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa predložená v rámci 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). 
 
 
 
 
 

Článok II 
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Predmet zmluvy  
1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa prevádzkovať elektronický transakčný 

systém špecifikovaný v článku III. tejto zmluvy (ďalej len „ETS").  
2. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy počas jej platnosti a účinnosti, a to v celom 

rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje 
uhradiť poskytovateľovi dohodnutú zmluvnú cenu. 

 
 

Článok III 
ETS  

1. ETS využíva pri svojej prevádzke zamestnanecké karty, ktoré poskytol poskytovateľ pre 
zamestnancov objednávateľa.  

2. ETS umožňuje poskytovanie nasledujúcich funkcií zamestnancom objednávateľa:  
a) realizáciu sociálnej politiky v oblasti zabezpečenia: 

 stravovania zamestnancov objednávateľa, 

 príspevkov na rekreáciu zamestnancom formou rekreačných poukážok,  
b) poskytovanie zamestnaneckých benefitov zamestnancom objednávateľa, 
c) použitie zamestnaneckej karty v dochádzkovom systéme objednávateľa, 
d) použitie zamestnaneckej karty v prístupovom systéme objednávateľa,  

3. Prostredníctvom ETS môžu byť zamestnancom objednávateľa poskytované nasledovné 
benefity:  
a) elektronické poukážky,  
b) dodatočná výhoda poskytnutá v prevádzkarni zmluvného partnera poskytovateľa 

zapojenej do ETS na základe predloženia alebo použitia zamestnaneckej karty. 
4. ETS obsahuje, resp. musí umožňovať: 

a) objednávkový portál, 
b) centrálny evidenčný autorizačný modul, 
c) zúčtovací modul, 
d) benefitný modul,  
e) napojenie na vstupné zariadenie na čítanie a identifikáciu zamestnaneckých kariet 

(ďalej len „platobný terminál“),  
f) funkcionality ETS, 
g) zamestnanecké karty. 

5. Objednávkový portál zabezpečuje osobitne pre každého zamestnanca objednávateľa:  
a) objednávanie vydania zamestnaneckých kariet, 
b) objednávanie bonifikovania zamestnaneckých kariet elektronickými poukážkami,  
c) v prípade objednávky bonifikovania zamestnaneckých kariet elektronickými 

poukážkami asociovanie elektronických poukážok ku zamestnaneckým kartám,  
d) nastavenie limitu maximálnej celkovej sumy odobratého stravovania za určené 

časové obdobie,  
e) nastavenie identifikátora zamestnaneckej karty pre identifikáciu a načítanie 

zamestnaneckej karty v dochádzkovom systéme objednávateľa,  
f) nastavenie a správa prístupových práv priradených k zamestnaneckej karte.  

6. Centrálny evidenčný autorizačný modul zabezpečuje osobitne pre každého zamestnanca 
objednávateľa:  
a) evidenciu elektronických poukážok na stravovanie asociovaných k zamestnaneckým 

kartám v reálnom čase,  
b) potvrdzovanie oprávnenosti použitia elektronických poukážok na stravovanie 

zamestnancami v reálnom čase,  
c) evidenciu stravovania odobratého zamestnancami a jeho ceny v reálnom čase, 
d) potvrdzovanie oprávnenosti odobratia stravovania zamestnancom a jeho ceny v 

reálnom čase.  
7. Zúčtovací modul zabezpečuje zúčtovanie oprávnene realizovaných transakcií (použitie 

elektronických poukážok asociovaných k zamestnaneckým kartám, resp. odobratie 
stravovania) v prospech účtov tretích strán poskytujúcich plnenie zamestnancom 
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objednávateľa, resp. generovanie vyúčtovania zamestnancami objednávateľa 
uplatnených nárokov na odobratie stravovania.  

8. Benefitný modul zabezpečuje:  
a) nastavenie a realizovanie rôznych benefitných zamestnaneckých akcií spočívajúce v 

prideľovaní dodatočných výhod pre držiteľov zamestnaneckých kariet na základe 
vopred stanovených kritérií,  

b) personalizovanú komunikáciu s držiteľmi zamestnaneckých kariet prostredníctvom 
krátkej textovej správy mobilnej komunikácie (SMS) a elektronickej pošty (e-mail).  

9. Napojenie na platobný terminál zabezpečuje načítavanie a identifikáciu zamestnaneckých 
kariet ETS. 

10. ETS musí umožňovať v oblasti zabezpečenia stravovania nasledujúce funkcionality:  
a) evidencia ceny odobratého stravovania za určené časové obdobie osobitne pre 

každého zamestnanca,  
b) evidencia počtu odobratých stravovaní za určené časové obdobie osobitne pre 

každého zamestnanca,  
c) nastavenie limitu maximálnej celkovej sumy odobratého stravovania za určené 

časové obdobie osobitne pre každého zamestnanca,  
d) evidencia ceny odobratých stravovaní za určené časové obdobie osobitne pre každé 

stravovacie zariadenie zapojené do ETS,  
e) evidencia počtu odobratých stravovaní za určené časové obdobie osobitne pre každé 

stravovacie zariadenie zapojené do ETS,  
f) evidencia celkovej ceny odobratých stravovaní za určené časové obdobie za 

všetkých zamestnancov a všetky stravovacie zariadenia zapojené do ETS,  
g) rozdelenie celkovej ceny odobratých stravovaní za určené časové obdobie na 

jednotlivé úhrady určené osobitne pre každé stravovacie zariadenie zapojené do 
ETS,  

h) uskutočnenie jednotlivých úhrad pre jednotlivé stravovacie zariadenia zapojené do 
ETS,  

i) sprístupnenie informácie o celkovej cene odobraného stravovania zamestnancom za 
určené časové obdobie dotknutému zamestnancovi a aktuálneho disponibilného 
limitu,  

j) vytvorenie zostavy maximálnych limitov za stravu za príslušné časové obdobie, 
k) vytvorenie zostavy uplatnených nárokov za poskytnutie stravovania za príslušné 

časové obdobie.  
11. Poskytovateľ je povinný ako súčasť prevádzkovania ETS zabezpečiť a dodať 

objednávateľovi na základe jeho objednávky požadovaný počet zamestnaneckých kariet, 
najviac však 6 000 kusov zamestnaneckých kariet, ktoré budú prenechané do užívania 
objednávateľovi, resp. jeho zamestnancom.  

12. Zamestnanecká karta musí spĺňať nasledujúce požiadavky:  
a) duálna čipová karta OPTELIO D16 contactless R6 + emulácia MifareClassic 1K,  
b) možnosť obojstrannej farebnej tlače CMYK, 
c) magnetický prúžok HiCo, 
d) podpisový prúžok (súčasť grafického layoutu bez potreby coatingu), 
e) platnosť, resp. expirácia zamestnaneckej karty min. 4 roky,  
f) možnosť umiestnenia QR kódu, barcode (EAN13, codel28) na zadnú stranu 

zamestnaneckej karty,  
g) umiestnenie čísla zamestnaneckej karty a dátumu exspirácie zamestnaneckej karty 

na prednej strane zamestnaneckej karty,  
h) možnosť grafickej personalizácie prednej strany zamestnaneckej karty,  
i) zamestnanecké karty budú primárne označené logom objednávateľa,   
j) možnosť zablokovať zamestnaneckú kartu.  

13. Zamestnanecká karta bude objednávateľovi dodaná nasledovne: 
a) zamestnanecká karta bude dodaná nalepená na sprievodnom liste, 
b) sprievodný list bude vo formáte A4, obojstranná farebná tlač,  
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c) sprievodný list bude obsahovať číslo karty, meno a priezvisko zamestnanca, 
aktivačný kód,  

d) sprievodný list so zamestnaneckou kartou bude vložený v obálke, strojové 
spracovanie, s farebnou potlačou prednej strany,  

e) zamestnanecká karta bude dodaná na adresu sídla objednávateľa alebo na adresu 
pracoviska určenú objednávateľom, do 5 kalendárnych dní.  

14. Platobný terminál musí spĺňať nasledujúce požiadavky: 
a) kompaktné all-in-one zariadenie obsahujúce klávesnicu, displej, tlačiareň, 
b) zariadenie splňujúce podmienky PCI DSS,  
c) schopnosť načítania EMV compliant kariet (magstripe, čip, CTLS), podpora DDA 

autentifikácie,  
d) možnosť spojenia zariadenia s autorizačným serverom prostredníctvom ethernet ako 

aj bezdrôtovej konektivity,  
e) zabezpečenie riešenia konfliktu integrity vzniknutej pri nekorektnom ukončení 

autorizačného spojenia zariadenia s autorizačným serverom (zaslaná požiadavka 
nesprávne spracovaná z dôvodu prerušenia spojenia zariadenia so serverom, 
automatická oprava chýb),  

f) možnosť vzdialenej správy. 
15. Objednávkový portál musí spĺňať nasledujúce požiadavky:  

a) zabezpečenie prístupu na portál prostredníctvom zariadenia s nainštalovaným 
prehliadačom Internet Explorer verzia 10 a vyššia, Safari verzia 10 a vyššia, Chrome 
verzia 55 a vyššia, EDGE, Firefox verzia 50 a vyššia,  

b) zabezpečenie prístupu na portál prostredníctvom využitia chráneného užívateľského 
mena a hesla,  

c) zabezpečená komunikácia SSL certifikátom vydaným oprávnenou certifikačnou 
autoritou.  

16. Centrálny evidenčný autorizačný modul, zúčtovací modul a benefitný modul musia spĺňať 
nasledujúce požiadavky:  
a) technické vybavenie splňujúce podmienky PCI DSS, 
b) garantovaná dostupnosť služby 99,60 %, 
c) architektúra riešenia zabezpečuje oddelené databázy obsahujúce agregované dáta 

jednotlivých modulov, 
d) minimálna úroveň kapacity spracovania transakcií v objeme 20 txn / sekunda  
e) autorizačná databáza postavená na báze high - availability cluster, 
f) realtime 24/7 monitor dostupnosti služby s alertingom,  
g) zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2016/479 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“) a 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018“), 

h) možnosť posielania účtovných dokladov do systémov objednávateľa prostredníctvom 
API alebo prostredníctvom objednávateľom definovaného importného súboru,  

i) zabezpečenie prevádzky ETS v súlade s ISO 27001.  
17. Súčasťou ETS je sieť zmluvných partnerov poskytovateľa, ktorí vo svojich prevádzkarňach 

poskytnú zamestnancovi objednávateľa na základe predloženia zamestnaneckej karty 
benefit, resp. stravovanie. Prevádzkarne zmluvných partnerov poskytovateľa zapojené do 
ETS sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. Stravovacími zariadeniami 
zapojenými do ETS sa rozumejú zazmluvnené prevádzkarne, v ktorých sú poskytované 
teplé hlavné jedlá a nápoje a zazmluvnené prevádzkarne predávajúce potravinový tovar 
zapojené do ETS (v celom texte zmluvy len „stravovacie zariadenie“, resp. „stravovacie 
zariadenia“). Poskytovanie stravovania zamestnancom bude v súlade s ustanovením § 
152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  

18. Aktuálny zoznam prevádzkarní zmluvných partnerov poskytovateľa zapojených do ETS, 
ako aj aktuálny zoznam stravovacích zariadení zapojených do ETS je pre objednávateľa 
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ako aj jeho zamestnancov zverejnený na URL adrese ............. Poskytovateľ bude tento 
zoznam priebežne, minimálne však na ¼ ročnej báze aktualizovať. Objednávateľ je 
oprávnený požiadať poskytovateľa o zaradenia novej prevádzkarne do zoznamu 
stravovacích zariadení a poskytovateľ sa zaväzuje požiadavke objednávateľa vyhovieť za 
predpokladu, že dané prevádzkarne disponujú vhodným platobným terminálom a 
prevádzkovateľ danej prevádzkarne bude mať záujem stať sa zmluvným partnerom 
poskytovateľa zapojeným do ETS.  

19. Poskytovateľ nebude pre objednávateľa zabezpečovať realizáciu sociálnej politiky 
objednávateľa. Poskytovateľ bude zabezpečovať pre objednávateľa len prevádzkovanie 
ETS, prostredníctvom ktorého bude objednávateľ sám, resp. prostredníctvom tretích osôb 
zabezpečovať realizáciu stravovania zamestnancov, resp. svojej sociálnej politiky. 
Zabezpečením prevádzkovania ETS sa rozumie aj zabezpečenie siete stravovacích 
zariadení a iných prevádzkarní zmluvných partnerov poskytovateľa zapojených do ETS a 
zabezpečenie úhrad cien stravovania, resp. iných plnení poskytnutých v uvedených 
stravovacích zariadeniach a iných prevádzkarňach zamestnancom objednávateľa. 

20. Prevádzkovaním ETS bude pre objednávateľa zabezpečené sledovanie a limitácia 
rozsahu stravovania poskytnutého zamestnancom objednávateľa, resp. benefitov 
poskytnutých zamestnancom objednávateľa. Zamestnancovi je stravovanie dodané v 
stravovacom zariadení zapojenom do ETS prevádzkovateľom stravovacieho zariadenia, 
pričom úhrada ceny dodaného stravovania sa uskutoční prevádzkovateľovi stravovacieho 
zariadenia prostredníctvom ETS.  

21. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom ETS objednať dodanie elektronických 
benefitových poukážok (slúžiacich na iné účely ako zabezpečenie stravovania 
zamestnancov, napr. zabezpečenia príspevkov na rekreáciu zamestnancov formou 
Rekreačných poukážok) zamestnancom objednávateľa, ktoré budú zamestnanci 
objednávateľa používať prostredníctvom zamestnaneckých kariet. 

 
 

Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Poskytovateľ začne prevádzkovať ETS pre objednávateľa v lehote do 15 pracovných dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ nebude od objednávateľa na účely prevádzkovania ETS požadovať žiadne 
technické a programové vybavenie okrem technického a programového vybavenia 
uvedeného v článku III tejto zmluvy.   

3. Začatie prevádzkovania ETS bude potvrdené preberacím protokolom podpísaným oboma 
zmluvnými stranami, v ktorom bude uvedený súpis predmetu zmluvy, jeho množstvo, 
dátum prevzatia, meno a podpis osoby preberajúcej predmet zmluvy za objednávateľa, 
prípadne iné skutočnosti. Predmet zmluvy sa považuje za dodaný a prevzatý 
objednávateľom až podpísaním preberacieho protokolu.   

4. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať prevádzkovanie a funkčnosť ETS počas doby 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Poruchou alebo vadou systému sa rozumie jeho 
nefunkčnosť alebo poškodenie, ktoré zabráni objednávateľovi využívať zazmluvnené 
služby poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať funkčnosť v plnom rozsahu 
počas záručnej doby, ktorá je 48 mesiacov.  

5. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť poruchu alebo vadu ETS, ktoré 
znefunkčňujú alebo vážne obmedzujú funkčnosť ETS najneskôr do 24 hodín od 
nahlásenia objednávateľom (písomného oznámenia e-mailom). Menej vážne poruchy 
odstráni poskytovateľ do 48 hodín od nahlásenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

6. Poskytovateľ je povinný dodať objednávateľovi používateľskú dokumentáciu k ETS v 
tlačenej podobe a na CD nosiči.   

7. Poskytovateľ po spustení prevádzky ETS oznámi objednávateľovi prístupové údaje 
(prihlasovacie meno a heslo) pre prihlásenie objednávateľa do ETS. 
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8. Poskytovateľ vloží do ETS údaje o zamestnancoch objednávateľa poskytnuté 
objednávateľom a pre každého zamestnanca vytvorí v ETS zamestnanecký účet.  

9. Objednávateľ prostredníctvom ETS objedná potrebný počet zamestnaneckých kariet, 
pričom v objednávke uvedie ku každej objednanej zamestnaneckej karte potrebné údaje 
zamestnanca, pre ktorého je zamestnanecká karta objednaná. V prípade potreby môže 
objednávateľ objednávať pre zamestnancov nové zamestnanecké karty prostredníctvom 
ETS až do dosiahnutia celkového počtu objednaných zamestnaneckých kariet, ktorý je 
uvedený v článku III bode 11 tejto zmluvy. Objednávateľ môže objednať aj viacero kariet 
pre jedného zamestnanca, pričom môže určiť, že k jednotlivým zamestnaneckým kartám 
budú nastavené len niektoré z funkcionalít ETS.  

10. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom ETS nastavovať oprávnenia k jednotlivým 
zamestnaneckým účtom pre využívanie funkcionalít ETS. 

11. Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto 
zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Právny 
úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude 
neplatný.  

12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy v 
každom meste, resp. v obci plnenia uvedenom v zozname pracovísk objednávateľa podľa 
prílohy č. 1 zmluvy nachádzalo minimálne 1 stravovacie zariadenie, v ktorom sú 
poskytované teplé hlavné jedlá a nápoje (ďalej len „reštaurácia“ alebo „reštaurácie“) 
zapojené do ETS dostupné v okolí najviac 1 kilometer chôdzou od každého miesta 
plnenia. V prípade, ak v niektorom z miest plnenia poskytovateľ nemá zazmluvnenú 
reštauráciu v určenej vzdialenosti, tzn. 1 kilometer chôdzou od daného miesta plnenia, 
objednávateľ požaduje, aby v meste, resp. v obci plnenia bolo dostupné minimálne jedno 
zazmluvnené zariadenie predávajúce potravinový tovar (ďalej len „potraviny“) zapojené 
do ETS, pričom vzdialenosť od miesta plnenia nie je rozhodujúca. Poskytovateľ je povinný 
zabezpečiť, aby počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy v minimálne 80% miest plnenia 
boli zazmluvnené reštaurácie zapojené do ETS v určenej vzdialenosti, tzn. 1 kilometer 
chôdzou od miesta plnenia. Stravovacie zariadenia spĺňajúce vyššie uvedené požiadavky 
musia byť zároveň v prevádzke, tzn. musia v nich byť poskytované teplé hlavné jedlá a 
nápoje alebo predávaný potravinový tovar a musia poskytovať a umožňovať úhradu za 
odobratú stravu cez ETS. Objednávateľ požaduje, aby minimálne požiadavky uvedené v 
tomto bode boli splnené počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy, a to aj v súvislosti 
so zmenenými/doplnenými miestami plnenia podľa prílohy č. 1 zmluvy a ich nesplnenie 
bude považované za podstatné porušenie zmluvy poskytovateľom. Objednávateľ je v 
prípade pochybností za účelom overenia si tejto skutočnosti kedykoľvek počas doby 
platnosti a účinnosti zmluvy oprávnený v ním určenej lehote, minimálne však v lehote 7 
dní od doručenia písomnej žiadosti objednávateľa, od poskytovateľa požadovať 
aktualizovaný zoznam zazmluvnených stravovacích zariadení zapojených do ETS s 
údajmi v rozsahu typ/názov zmluvného vzťahu, dátum uzatvorenia zmluvného vzťahu, 
identifikácia zmluvného partnera poskytovateľa, adresa sídla zmluvného partnera 
poskytovateľa, názov prevádzky reštaurácie a/alebo potravín, adresa prevádzky 
reštaurácie a/alebo potravín, vzdialenosť reštaurácie od miesta plnenia, kontaktná osoba 
zmluvného partnera poskytovateľa, resp. v prípade pochybností môže objednávateľ od 
poskytovateľa požadovať predloženie kópie dokladov preukazujúcich písomný záväzok 
zmluvného partnera uvedeného v predloženom zozname zazmluvnených stravovacích 
zariadení zapojených do ETS podľa tohto bodu zmluvy, z ktorého vyplýva, že tieto 
zariadenia sú zapojené do ETS. 

13. V prípade potreby (legislatívne zmeny, organizačné zmeny, atď.) bude možné vykonať 
zmeny/doplnenie/zrušenie miest plnenia podľa prílohy č. 1 zmluvy. 
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Článok V 
Cena a platobné podmienky  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za plnenie predmetu tejto zmluvy bola zmluvnými 
stranami určená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov  

2. Celková cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške: 
 Cena bez DPH   45.000 eur eur (slovom štyridsaťpäťtisíc eur) 

DPH 20%    9.000 eur 
Cena vrátane DPH  54.000,00 eur (slovom päťdesiatštyri tisíc eur), 
DPH bude účtovaná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 
zdaniteľného plnenia.  
V prípade, ak poskytovateľ ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH a počas 
plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu 
dohodnutej ceny a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.  

3. Poskytovateľ vyúčtuje cenu v zmysle bodu 2. tohto článku zmluvy objednávateľovi 
jednorazovo a to faktúrou vystavenou do 30-tich dní odo dňa začatia prevádzky ETS podľa 
článku IV bodu 3. tejto zmluvy.  

4. Faktúra je splatná v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne 
objednávateľa.  

5. Poskytovateľom vyhotovená faktúra, ako daňový doklad, musí byť v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“).   

6. V prípade, ak faktúra vystavená poskytovateľom nebude obsahovať všetky náležitosti 
stanovené právnymi predpismi alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi na jej doplnenie, resp. opravu 
a poskytovateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. 
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.   

7. Zmluvná cena podľa bodu 2. tohto článku zmluvy zahŕňa aj náhradu všetkých nákladov 
poskytovateľa spojených s prevádzkovaním ETS počas účinnosti zmluvy, tzn. najmä, 
platobných kariet, odmeny za poskytnutie licencie, daní, ako aj iné náklady súvisiace s 
poskytovaním predmetu zmluvy. Zmluvná cena podľa bodu 2. tohto článku zmluvy 
nezahŕňa hodnotu stravovania, resp. hodnotu elektronických poukážok asociovaných k 
zamestnaneckej karte, resp. hodnotu jednotlivých plnení poskytnutých zamestnancovi 
objednávateľa na základe predloženia či iného použitia zamestnaneckej karty v 
stravovacích zariadeniach, resp. iných prevádzkarňach zmluvných partnerov 
poskytovateľa zapojených do ETS. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek 
inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zmluvy.  

8. Cena podľa bodu 2. tohto článku zmluvy zohľadňuje všetky preukázateľné náklady 
poskytovateľa a primeraný zisk za celé obdobie trvania zmluvy. 

 
 

Článok VI 
Licenčné dojednania 

1. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že ETS nezasahuje do práv tretích osôb chránených 
zákonom, najmä autorským zákonom, ako aj to, že je oprávnený poskytnúť 
objednávateľovi všetky práva v rozsahu ako je uvedené v tejto Zmluve. V prípade, že sa 
ukáže toto vyhlásenie ako nepravdivé, objednávateľ má právo od poskytovateľa 
požadovať preukázateľnú a oprávnenú náhradu škody, ktorá mu v dôsledku nepravdivosti 
tohto vyhlásenia alebo porušenia práv tretích osôb k ETS vznikla. 

2. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi súhlas na používanie autorského diela – ETS 
(ďalej len „licencia“), v nasledujúcom rozsahu:  
a) objednávateľ je oprávnený pristupovať do ETS a využívať jeho funkcionalitu, 
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b) objednávateľ nie je oprávnený ETS spracovať, spojiť s iným dielom, vyhotoviť z neho 
rozmnoženinu, verejne ho akýmkoľvek spôsobom rozširovať. 

3. Poskytovateľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú, územím Slovenskej republiky 
obmedzenú licenciu. 

4. Poskytovateľ neposkytuje objednávateľovi na základe tejto licencie zdrojový kód systému 

ETS. 
5. Objednávateľ nie je oprávnený ETS akýmkoľvek spôsobom upraviť pre svoje potreby. 

V prípade, ak objednávateľ má záujem o vykonanie úprav/adaptácie ETS, môže o túto 
službu požiadať poskytovateľa. 

6. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi licenciu na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi 
poskytovateľom a objednávateľom. Ukončením zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom 
a objednávateľom automaticky končí trvanie licencie. 
 
 

Článok VII 
Poskytovanie benefitov a stravovania  

1. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom ETS objednať poskytnutie benefitov pre 
zamestnancov, a to najmä vydanie elektronických poukážok, ktoré budú následne 
priradené k jednotlivým zamestnaneckým kartám.  

2. Ak objednávateľ prostredníctvom ETS objedná poskytnutie benefitu svojím 
zamestnancom, objednávateľ bude povinný zaplatiť poskytovateľovi, resp. dodávateľovi 
benefitu, cenu benefitu určenú poskytovateľom, resp. dodávateľom benefitu. Splatnosť 
faktúry za cenu benefitu je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

3. Zamestnanec objednávateľa môže prostredníctvom zamestnaneckej karty použiť 
elektronickú poukážku asociovanú k jeho zamestnaneckej karte v ktorejkoľvek 
prevádzkarni zmluvného partnera poskytovateľa zapojenej do ETS, v ktorej je 
akceptovaná elektronická poukážka na úhradu ceny alebo jej časti za dodaný tovar alebo 
poskytnutú službu. Zamestnanec je oprávnený podľa svojho rozhodnutia zvoliť si 
prevádzkareň zmluvného partnera poskytovateľa zapojenú do ETS, v ktorej použije 
elektronickú poukážku asociovanú k jeho zamestnaneckej karte. 

4. Objednávateľ vždy na začiatku objednávateľom určeného časového obdobia (ďalej len 
„zúčtovacie obdobie“) určí v ETS pre každého zamestnanca limit maximálnej ceny 
stravovania, ktorú za stravovanie odobraté zamestnancom je povinný v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov a pravidiel sociálnej politiky objednávateľa za zúčtovacie 
obdobie uhradiť. Maximálny limit stravovania bude určený na základe počtu dní za 
zúčtovacie obdobie, v ktorom zabezpečuje objednávateľ stravovanie zamestnanca a limitu 
ceny stravovania určeného objednávateľom na jeden deň. Určením maximálneho limitu 
stravovania v ETS zamestnancovi vznikne nárok na odobratie stravovania v stravovacích 
zariadeniach zapojených do ETS v celkovej cene zodpovedajúcej určenému 
maximálnemu limitu.  

5. Zamestnanec objednávateľa sa môže stravovať v ktoromkoľvek stravovacom zariadení, 
ktoré je zapojené do ETS, pričom pri odobratí stravovania bude cena stravovania 
zaznamená do ETS prostredníctvom zamestnaneckej karty zamestnanca. Zamestnanec 
je oprávnený zvoliť si stravovacie zariadenie zapojené do ETS, v ktorom si uplatní nárok 
na poskytnutie stravovania. 

6. Zamestnanec si uplatní svoj nárok na poskytnutie stravovania v stravovacom zariadení 
zapojenom do ETS predložením (alebo iným použitím) zamestnaneckej karty, ktorá 
súčasne slúži ako nástroj na zaznamenanie (evidenciu) poskytnutého stravovania a jeho 
ceny do ETS. Zamestnancovi je stravovanie dodané v stravovacom zariadení zapojenom 
do ETS prevádzkovateľom stravovacieho zariadenia, pričom úhrada ceny dodaného 
stravovania sa uskutoční prevádzkovateľovi stravovacieho zariadenia prostredníctvom 
ETS. Zamestnanec môže počas zúčtovacieho obdobia odobrať stravovanie až do celkovej 
sumy určenej objednávateľom ako maximálny limit celkovej ceny stravovania v 
zúčtovacom období. V prípade prekročenia uvedeného limitu musí zamestnanec uhradiť 
cenu stravovania z vlastných prostriedkov priamo v stravovacom zariadení.  
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7. Po ukončení mesačného zúčtovacieho obdobia, pre ktoré bol objednávateľom v ETS 
určený maximálny limit celkovej ceny stravovania, bude objednávateľom určený nový limit 
pre nasledujúce mesačné časové obdobie, ktorý sa pripočíta k zostatku 
predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia. Zamestnancom neuplatnený nárok na 
odobratie stravovania v stravovacích zariadeniach zapojených do ETS nezaniká 
uplynutím časového obdobia, pre ktorý bol objednávateľom určený príslušný maximálny 
limit ceny stravovania. Predmetný nárok zaniká až uplynutím lehoty určenej 
objednávateľom, resp. zánikom zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a 
poskytovateľom podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. V lehote do 3 pracovných dní 
po ukončení zúčtovacieho obdobia nastaveného v ETS, ETS automaticky vygeneruje 
prehľad celkových cien za odobraté stravovanie osobitne pre každé stravovacie 
zariadenie a taktiež celkovú cenu za všetky stravovacie zariadenia spolu, a to 
vyúčtovaním hodnoty zamestnancami uplatnených nárokov na poskytnutie stravovania v 
stravovacích zariadeniach zapojených do ETS v predmetnom časovom období.  

8. Poskytovateľ doručí objednávateľovi vyúčtovanie hodnoty zamestnancami uplatnených 
nárokov na poskytnutie stravovania (celkovej ceny za stravovanie odobraté 
zamestnancami) v predmetnom časovom období vo všetkých stravovacích zariadeniach 
zapojených do ETS prostredníctvom daňového dokladu a objednávateľ uhradí celkovú 
vyúčtovanú sumu za všetky stravovacie zariadenia na účet poskytovateľa v lehote do 30 
dní odo dňa doručenia uvedeného vyúčtovania objednávateľovi.  

9. Suma uhradená objednávateľom na účet poskytovateľa na základe vygenerovaného 
vyúčtovania hodnoty zamestnancami uplatnených nárokov na poskytnutie stravovania 
(celkovej ceny za stravovanie odobraté zamestnancami) v predmetnom časovom období 
vo všetkých stravovacích zariadeniach zapojených do ETS bude automaticky rozdelená 
na sumy určené pre jednotlivé stravovacie zariadenia a príslušné časti objednávateľom 
uhradenej sumy budú použité na úhrady jednotlivým stravovacím zariadeniam.  

10. Suma uhradená objednávateľom na základe vygenerovaného vyúčtovania 
zamestnancami uplatnených nárokov na poskytnutie stravovania (celkovej ceny za 
stravovanie odobraté zamestnancami) v predmetnom časovom období vo všetkých 
stravovacích zariadeniach zapojených do ETS bude v celej výške použitá výhradne na 
úhrady súm určených pre jednotlivé stravovacie zariadenia za poskytnuté stravovanie.  

11. Objednávateľ na základe vyúčtovania hodnoty zamestnancami uplatnených nárokov na 
poskytnutie stravovania (celkovej ceny za stravovanie odobraté zamestnancami) uhrádza  
vždy len sumu zodpovedajúcu cene skutočne zamestnancami odobratého stravovania v 
určenom časovom období. 

12. Objednávateľ neuhrádza poskytovateľovi žiadnu inú odplatu ani poplatok za uskutočnenie 
úhrady ceny stravovania odobratého zamestnancami objednávateľa jednotlivým 
stravovacím zariadeniam zapojeným do ETS.  

13. Proces vyúčtovania hodnoty zamestnancami uplatnených nárokov na poskytnutie 
stravovania (celkovej ceny za stravovanie odobraté zamestnancami objednávateľa) sa 
bude opakovať vždy po skončení každého ďalšieho časového obdobia určeného ako 
zúčtovacie obdobie v ETS. 

 
 

Článok VIII 
Zmluvné pokuty, náhrada škody a úrok z omeškania  

1. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa spustiť prevádzkovanie ETS riadne a včas, 
je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej 
ceny za predmet zmluvy (bez DPH) uvedenej v článku V bod 2 tejto zmluvy, a to za každý 
aj začatý deň omeškania. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zmluvnú pokutu zaplatí 
objednávateľovi najneskôr do tridsať dní odo dňa jej doručenia uplatnenia 
objednávateľom. 

2. V prípade, ak poskytovateľ bezodplatne neodstráni poruchu alebo vadu ETS počas 
platnosti a účinnosti zmluvy alebo počas záručnej doby v dohodnutých termínoch, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 eur za 
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každú jednu vadu a za každé porušenie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
Poskytovateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do 
tridsať dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom.  

3. V prípade, ak poskytovateľ nedodá objednaný počet zamestnaneckých kariet v termíne 
dohodnutom v objednávke, objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 500,00 eur a to za každý, aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí 
objednávateľovi najneskôr do tridsať dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom.  

4. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti súvisiacich s ochranou osobných údajov 
uvedených v článku XI tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny za predmet zmluvy (bez DPH), uvedenej  
v článku V bode 2. tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu 
zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom.  

5. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho záväzku zaplatiť cenu podľa 
článku V bod 2. tejto zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi úrok z 
omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“) v platnom znení.  

6. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá 
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. Ak poskytovateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy, 
objednávateľovi vzniká nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania 
vznikla. 

7. Objednávateľ má právo na náhradu škody preukázateľne vzniknutej nesplnením vlastnej 
daňovej povinnosti poskytovateľa, platiteľa DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. 
z v znení neskorších predpisov. Objednávateľ má zároveň právo uplatniť u zhotoviteľa 
trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní s príslušným daňovým úradom podľa § 69b 
zákona č. 222/2004 Z. z. a z podania dodatočného daňového priznania k dani z pridanej 
hodnoty a dodatočného kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. 

8. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči 
poskytovateľovi, ktoré mu vznikli z dôvodu uplatnenia ručenia za daň voči objednávateľovi 
v zmysle § 69b  zákona   č. 222/2004 Z. z., vrátane trov konania, ktoré mu vznikli v konaní 
s príslušným daňovým úradom a pohľadávky vzniknuté z dôvodu dlžného poistného na 
zdravotné poistenie. 

 
 

Článok IX 
Skončenie zmluvného vzťahu 

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou skončí: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
d) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.  

2. Zmluvný vzťah môže byť skončený aj písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán i bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej 
lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

3. Vypovedaním zmluvy nevzniknú objednávateľovi žiadne dodatočné záväzky voči 
poskytovateľovi.  

4. Pri podstatnom porušení povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená 
zmluvná strana písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany 
náhradu škody, ktorá jej vinou vznikne v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

5. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť:  
a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy poskytovateľom, za podstatné 

porušenie sa považuje:  
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 porušenie akýchkoľvek záväzkov a povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, 

 omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 5 dní od 
dohodnutého termínu plnenia, 

 ak poskytovateľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite a v 
dohodnutej špecifikácii, 

 ak v dôsledku konania alebo nekonania poskytovateľa vznikne objednávateľovi 
škoda alebo hrozí vznik tejto škody, 

 ak poskytovateľ stratí podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
predpoklady na výkon plnenia predmetu zmluvy, 

 porušenie povinností o ochrane, spracúvaní a bezpečnosti osobných údajov 
uvedených v článku XI, 

 porušenie povinnosti podľa článku IV bod 12 tejto zmluvy.  
b) v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak poskytovateľ nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá,  
c) v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností poskytovateľom, ktoré 

vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, alebo z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov; za opakované sa považuje preukázateľné porušenie dvakrát a 
viackrát, 

d) ak poskytovateľovi uložený jeden, alebo viacero trestov, uvedených v § 10 zák. č. 
91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, 

e) z dôvodov uvedených v tejto zmluve.  
Odstúpeniu objednávateľa od zmluvy musí predchádzať upozornenie poskytovateľa na 
neplnenie povinností a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením.  

6. Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s 
úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní odo dňa 
jej doručenia objednávateľovi; odstúpeniu poskytovateľa musí predchádzať upozornenie 
na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy 
odstúpením.  

7. Odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

8. Skončením účinnosti tejto zmluvy nezaniká právo zmluvnej strany na zmluvnú pokutu, 
právo na náhradu škody, právo domáhať sa nahradenia vôle druhej zmluvnej strany na 
súde, a iné práva vzniknuté do zániku účinnosti tejto zmluvy, z ktorých povahy vyplýva, 
že zánikom účinnosti tejto zmluvy nezanikajú. 

 
 

Článok X 
Doručovanie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú osobne, poštou, 
kuriérskou službou alebo e-mailom. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne 
informovať druhú zmluvnú stranu o akejkoľvek zmene adresy, e-mailu, alebo kontaktných 
údajov. 

2. Písomnosti doručované poštou a kuriérskou službou sa doručujú na adresu sídla 
zmluvných strán, uvedenú v článku I tejto zmluvy. 

3. Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené v deň ich prevzatia, alebo dňom 
kedy adresát odoprel prevziať zásielku. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou 
službou sa považujú za doručené v deň prevzatia zásielky adresátom, alebo v deň keď sa 
zásielka vrátila odosielateľovi späť ako nedoručená, aj keď sa adresát o zásielke 
nedozvedel. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené 
nasledujúci pracovný deň po ich odoslaní na emailovú adresu druhej zmluvnej strany. 

 
 

Článok XI 
Spracúvanie a ochrana osobných údajov 
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1. Objednávateľ  a poskytovateľ sa zaväzujú plniť právne požiadavky a povinnosti v súlade 
so zákonom č. 18/2018 Z. z. v súvislosti so svojou činnosťou pri plnení Zmluvy. 
Objednávateľ a poskytovateľ sa súčasne zaväzujú, že budú pri plnení tejto zmluvy, 
postupovať v súlade s GDPR. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si v tejto súvislosti 
všetku potrebnú súčinnosť. 

2. V zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov a pre účely tejto Zmluvy je 
poskytovateľ povereným sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov (ďalej v tomto 
článku ako „sprostredkovateľ“) a objednávateľ prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej 
v tomto článku ako „prevádzkovateľ“). 

3. Deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy sa považuje za deň udelenia poverenia 
prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov v rámci plnenia tejto zmluvy a v súlade 
s touto zmluvou. Sprostredkovateľ skončí spracúvanie osobných údajov dňom skončenia 
platnosti tejto zmluvy. 

4. Predmetom spracúvania sú osobné údaje sprístupnené sprostredkovateľovi 
prevádzkovateľom, a to: meno, priezvisko, titul, osobné číslo a spracúvajú sa, nakoľko ich 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (§ 152 
a 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov). 

5. Účelom spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom je realizácia sociálnej politiky 
v oblasti zabezpečenia stravovania zamestnancov objednávateľa a v oblasti 
zabezpečenia príspevkov na rekreáciu zamestnancov formou rekreačných poukážok. 

6. Kategórie dotknutých osôb sú:  zamestnanci objednávateľa. 
7. Zoznam povolených operácií s osobnými údajmi pre sprostredkovateľa: vyhľadávanie a 

ich využívanie v intenciách účelu spracovania, prehliadanie, kombinovanie, 
premiesťovanie, zhromažďovanie, usporadúvanie, preskupovanie, likvidácia. 
Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že  osobné údaje  budú spracovávané spôsobom, ktorý 
prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú 
bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním 
osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou 
osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. 

8. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných 
technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo 
požiadavky  právnych predpisov o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila 
ochrana práv dotknutej osoby. 

9. Prevádzkovateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje sprostredkovateľovi súhlas so 
spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb podľa tejto zmluvy prostredníctvom 
ďalších sprostredkovateľov, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

10. Sprostredkovateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy písomne informuje 
prevádzkovateľa o zozname aktuálnych ďalších sprostredkovateľov, ktorých zapojil. 

11. Sprostredkovateľ bezodkladne informuje prevádzkovateľa o akýchkoľvek zamýšľaných 
zmenách v súvislosti s pridaním, ukončením alebo nahradením ďalších 
sprostredkovateľov. 

12. Sprostredkovateľ je povinný uložiť ďalšiemu sprostredkovateľovi prostredníctvom zmluvy 
rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov ako sú ustanovené v tejto 
zmluve, a to predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných 
technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo 
požiadavky GDPR a zákona. Zapojenie ďalšieho sprostredkovateľa nezbavuje 
sprostredkovateľa v žiadnom rozsahu jeho povinností podľa tejto zmluvy a predpisov o 
ochrane osobných údajov; a ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce 
sa ochrany osobných údajov, sprostredkovateľ zostáva voči prevádzkovateľovi 
zodpovedný za plnenie povinností ďalšieho sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ  je 
povinný v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov a tejto zmluvy: 
a) spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov prevádzkovateľa; 

sprostredkovateľ môže spracúvať osobné údaje na svojich účtoch a informačných 
systémoch v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP); sprostredkovateľ 
nesmie vykonať prenos osobných údajov mimo EHP, 
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b)  zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva a zabezpečiť, aby sa 
osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o 
informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri plnení tejto zmluvy, ak nie sú viazané 
povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona, a to bez časového obmedzenia, 

c)  vykonať primerané opatrenia podľa čl. 32 GDPR alebo § 39 zákona č. 18/2018 Z. z. 
a bodu 14 tohto článku,      

d)  po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť 
súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri 
plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby,  

e)  poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa 
§ 39 až 43 zákona č. 18/2018 Z. z. alebo čl. 32 až 36 GDPR a s prihliadnutím na 
povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi, 

f)  po ukončení spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa 
všetky získané osobné údaje vymazať, zlikvidovať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a 
vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo 
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje 
uchovávanie týchto osobných údajov, 

g)  poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností 
a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany 
prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je 
oprávnený kedykoľvek skontrolovať u sprostredkovateľa rozsah a spôsob 
spracúvania osobných údajov a ich ochranu, a to aj bez predchádzajúceho 
upozornenia. Kontrolu môže vykonať zodpovedná osoba za prevádzkovateľa 
a/alebo prevádzkovateľom poverený audítor. V prípade že budú zistené nedostatky 
týkajúce sa ochrany osobných údajov, ďalšie spracúvanie musí byť prerušené až do 
preukázateľného odstránenia nedostatkov. O zistených nedostatkoch a aj 
o odstránení sa vypracuje osobitný písomný záznam, ktorý podpíšu zodpovedné 
osoby prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. Zmluvné strany znášajú svoje vlastné 
náklady spojené s vykonaním kontrol podľa tohto bodu. 

13. Sprostredkovateľ je povinný v prípade porušenia ochrany osobných údajov písomne 
oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi, a to  bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
48 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel. Sprostredkovateľ je taktiež povinný 
písomne oznámiť prevádzkovateľovi, ak má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa 
porušuje zákon č. 18/2018 Z. z., GDPR, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.  
Písomné oznámenie musí obsahovať: 
a) popis povahy porušenia ochrany osobných údajov, vrátane kategórií a približného 

počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka a kategórií a približného počtu 
dotknutých záznamov o osobných údajoch, 

b) meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, 
kde možno získať viac informácií, 

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, 
d) opis prijatých alebo navrhovaných opatrení s cieľom napraviť porušenie ochrany 

osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálne nepriaznivých 
dôsledkov. 

Sprostredkovateľ môže v rozsahu, v akom nie je možné poskytnúť informácie súčasne, 
tieto poskytnúť vo viacerých etapách, avšak bez zbytočného odkladu. Všetky skutočnosti 
uvedené v písmenách a), c) a d) musia byť zdokumentované a dokumentáciu je 
sprostredkovateľ povinný bezodkladne predložiť prevádzkovateľovi. 

14. Sprostredkovateľ a prevádzkovateľ sa dohodli na nasledovných opatreniach na zaistenie 
bezpečnosti spracúvania osobných údajov: 
Opatrenia budú určené individuálne, sprostredkovateľ ich prijme  so zreteľom na najnovšie 
poznatky, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a 
závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné 
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opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku, pričom uvedené 
opatrenia  budú zahŕňať:   
a) schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov   

spracúvania a služieb, 
b) schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade 

fyzického alebo technického incidentu. 
15. Sprostredkovateľ je povinný poskytovať potrebnú súčinnosť prevádzkovateľovi pri 

posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných 
údajov, pri predchádzajúcich konzultáciách s Úradom na ochranu osobných údajov a pri 
kontrole vykonávanej  Úradom na ochranu osobných údajov v rozsahu podľa právnych 
predpisov o ochrane osobných údajov, pričom je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi 
všetky informácie a podklady podľa § 94 zákona č. 18/2018 Z. z.. 

16. Sprostredkovateľ je povinný viesť, v listinnej alebo elektronickej podobe, záznam o 
kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene prevádzkovateľa. Tento 
záznam musí obsahovať údaje v zmysle § 37  zákona č. 18/2018 Z. z. alebo v zmysle čl. 
30 GDPR. 

17. Prevádzkovateľ určil Monika Slezáková ako zodpovednú osobu v zmysle § 44 zákona č. 
18/2018 Z. z. a podľa čl. 37 GDPR. 

18. Sprostredkovateľ   zodpovedá  za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov,  ak 
neboli splnené povinnosti, ktoré sa právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, alebo 
touto zmluvou ukladajú výslovne sprostredkovateľovi, alebo ak konal nad rámec alebo v 
rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi o ochrane 
osobných údajov. Sprostredkovateľ sa zbaví zodpovednosti ak  preukáže, že vznik škody 
nezavinil. 

 
 

Článok XII 
Osobitné protikorupčné opatrenia 

1. Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti 
s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy, ktoré by spôsobilo, že by 
zmluvné strany alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné 
protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na 
neoprávnené plnenia, vrátane urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným 
činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym 
osobám verejných činiteľov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť 
žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej 
zmluvnej strany, a rovnako neprijmú, ani sa nezaviažu prijať od žiadneho zamestnanca, 
zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú 
výhodu, či už peňažnú alebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením 
tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, pokiaľ si budú 
vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní 
alebo pri plnení tejto zmluvy. 

4. V prípade, že akýkoľvek  dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním 
alebo plnením tejto zmluvy je poskytnutý zmluvnej strane alebo zástupcovi zmluvnej 
strany v rozpore s týmto článkom zmluvy, môže zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
 

Článok XIII 
Záverečné ustanovenia  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa jej platnosti. Táto zmluva 
nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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2. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky. Ak nie je 
dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 513/1991 Zb. a súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

3. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 
vzájomnou dohodou. V prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde, tak sa zmluvné strany 
dohodli na príslušnosti všeobecného súdu v mieste sídla objednávateľa. 

4. Túto zmluvu vrátane jej príloh je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej 
dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnenia musia byť vykonané 
vo forme písomného a očíslovaného dodatku. Písomnosti a komunikácia medzi 
zmluvnými stranami týkajúca sa tejto zmluvy bude prebiehať v slovenskom jazyku, 
vrátane vystavovania účtovných dokladov a ich príloh. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, vôľu uzavrieť zmluvu prejavili 
slobodne a vážne. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 4 rovnopisy 
a poskytovateľ 1 rovnopis. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 
Príloha č.1: Zoznam odberných miest  

 
 

 
V Bratislave, dňa ............                                         V Bratislave, dňa ............  
 
 
Za poskytovateľa:                                                 Za objednávateľa:  
 

 

 

.................................................. 
PhDr. Pavel Komorník M.B.A.,                                 ...........................................                       
konateľ , GGFS s.r.o. 
                                      Ing. Milan Horváth  
                                        podpredseda predstavenstva  

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
 
 

.................................... 
 

            PaedDr. Tibor Papp 
            člen predstavenstva   

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
 
 

 
 


