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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE 
KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB   

1 Základné ustanovenia 

1/1 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie konzultačných služieb (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzťahy medzi 

spoločnosťou RSM Consulting SK s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 152 841, zapísanou v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 52634/B (ďalej len „Poradca“), a jej zmluvným partnerom (ďalej len „Klient“ a spolu 

s Poradcom tiež len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len ako „Zmluvná strana“). Poradca je členom siete RSM International, ktorá 

združuje nezávislé účtovné a poradenské firmy, pričom každá poskytuje svoje služby úplne nezávisle. Sieť RSM International nie je 

samostatným právnym subjektom v žiadnej jurisdikcii. Sieť je spravovaná spoločnosťou RSM International Limited. Obchodný názov a 

ochranná známka RSM spolu s ďalšími právami členov siete, ktoré sa vzťahujú na duševné vlastníctvo, sú majetkom RSM International 

Association. Cieľom Podmienok je upraviť vyššie uvedené vzťahy tak, aby sa predišlo prípadným sporom, a ďalej oboznámiť Klienta so 

základnými princípmi poskytovania služieb Poradcom.  

1/2 Poradca poskytuje najmä služby daňového, účtovného, mzdového, ekonomického a organizačného poradenstva, služby znaleckej 

organizácie a služby súvisiace s oceňovaním nehnuteľností. Pre poskytovanie každej zo služieb uvedených v predchádzajúcej vete sa 

uplatnia všeobecné ustanovenia týchto Podmienok a ďalej osobitné ustanovenia týchto Podmienok upravujúcich poskytovanie konkrétnej 

služby/konkrétnych služieb poskytovaných Klientovi; osobitné ustanovenia týchto Podmienok upravujúce poskytovanie jednotlivých 

služieb, ktoré sa Klientovi neposkytujú, sa neuplatnia. 

1/3 Podmienky sú v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o poskytovaní služieb Poradcu uzatvorenej medzi Poradcom na jednej 

strane a Klientom na strane druhej, v ktorej je vymedzený druh a rozsah poskytovaných služieb (ďalej len „Zmluva“). 

1/4 Subjektom, ktorému sú Podmienky určené, na ktorého sa vzťahujú a ktorý jediný je oprávnený dovolávať sa voči Poradcovi práv 

z Podmienok vyplývajúcich, je výhradne Klient uzatvárajúci s Poradcom Zmluvu.  

1/5 Klient výslovne súhlasí s tým, že hoci je Zmluva uzatvorená medzi ním a Poradcom, vzťahujú sa Podmienky tiež na právny vzťah medzi 

Klientom a pracovníkom Poradcu, ktorý bol na plnenie niektorého z čiastkových úkonov podľa Zmluvy poverený Klientom osobne. 

1/6 Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a Podmienok, ktoré nie sú Zmluvnými stranami výslovne upravené, sa spravujú príslušnými 

právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o daňových poradcoch“), zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“), zákona č. 

311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“), zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch“), 

Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch“), Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR 

č. 492/2004 Z.  z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pre výklad Podmienok a Zmluvy sa použijú obchodné zvyklosti 

až po ustanoveniach Obchodného zákonníka, či iných právnych predpisov ako celku (prednosť pred obchodnými zvyklosťami teda majú 

aj tie ustanovenia týchto predpisov, ktoré nemajú donucovací charakter). Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu podľa ust. § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka.  

1/7 Pokiaľ neobsahuje Zmluva konkrétne dojednania o poskytnutí jednotlivej služby, príp. ak medzi Klientom a Poradcom nebola Zmluva 

uzatvorená, poskytne Poradca jednotlivú službu na základe písomnej objednávky Klienta (pokiaľ nebude Poradcom akceptovaná 

objednávka zaslaná e-mailom či ústne). Práva a povinnosti Klienta a Poradcu sa v takom prípade riadia objednávkou a Podmienkami. 

Kde sa ďalej v Podmienkach hovorí o Zmluve, rozumie sa tým i vzťah Zmluvných strán podľa tohto ustanovenia, ak nie je v konkrétnom 

prípade stanovené inak. 

1/8 Výstupy služieb, ktoré Poradca poskytol Klientovi v akejkoľvek forme a ktoré sú Poradcom označené ako verzie pracovné, predbežné, 

indikatívne, draft alebo iným označením s obdobným významom, alebo u ktorých je vzhľadom na okolnosti zrejmé, že nejde o konečnú 
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verziu výstupu Poradcu (ďalej len "Predbežné výstupy"), nie sú určené na to, aby Klient podľa informácií v nich obsiahnutých vykonával 

akékoľvek rozhodnutia, úkony alebo podľa Predbežných výstupov inak postupoval. 

1/9 V prípade, ak si niektorá z úloh Poradcu v rámci poskytovania služieb Klientovi vyžiada právne poradenstvo, je Poradca oprávnený 

dohodnúť a zabezpečiť toto poradenstvo advokátskou kanceláriou, a to v mene Klienta, k čomu mu Klient udeľuje prijatím Podmienok 

plnú moc. Toto splnomocnenie oprávňuje Poradcu zadať advokátskej kancelárii danú úlohu alebo vec na spracovanie, dohodnúť odmenu 

advokátskej kancelárie, odovzdávať advokátskej kancelárii podklady a informácie a ďalej požadovať a prevziať plnenie advokátskej 

kancelárie plynúce z právneho zastúpenia v danej veci. Odmena advokátskej kancelárie bude vypočítaná na základe času stráveného jej 

pracovníkmi poskytovaním služieb a príslušnej hodinovej sadzby podľa cenovej ponuky služieb advokátskej kancelárie, ktorá bude 

Klientovi predložená na schválenie predtým, než Poradca advokátskej kancelárii zadá danú úlohu alebo vec na spracovanie, ak nebude 

medzi Poradcom a Klientom dohodnutá paušálna odmena. Advokátskou kanceláriou sa na účely Podmienok rozumie osoba oprávnená 

poskytovať na území Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších právnych predpisov, právne služby. 

1/10 V prípade, ak si niektorá z úloh Poradcu v rámci služieb poskytovaných Klientovi vyžiada audítorské služby, je Poradca oprávnený 

dohodnúť a zabezpečiť tieto služby od audítorskej spoločnosti, a to v mene Klienta, k čomu mu Klient udeľuje prijatím Podmienok plnú 

moc. Toto splnomocnenie oprávňuje Poradcu zadať audítorskej spoločnosti danú úlohu alebo vec na spracovanie, dohodnúť odmenu 

audítorskej spoločnosti, odovzdávať audítorskej spoločnosti podklady a informácie a ďalej požadovať a prevziať plnenie audítorskej 

spoločnosti vyplývajúce z poskytovania audítorských služieb v danej veci. Odmena audítorskej spoločnosti bude vypočítaná na základe 

času stráveného jej pracovníkmi poskytovaním služieb a príslušnej hodinovej sadzby podľa cenovej ponuky služieb audítorskej 

spoločnosti, ktorá bude Klientovi predložená na schválenie predtým, než Poradca audítorskej spoločnosti zadá danú úloha či vec na 

spracovanie, pokiaľ nebude dohodnutá medzi Poradcom a Klientom paušálna odmena. 

1/11 V prípade, ak si niektorá z úloh Poradcu v rámci služieb poskytovaných Klientovi vyžiada súčinnosť zahraničného poradcu v odbore daní 

a/alebo v odbore práva a/alebo v odbore účtovníctvo a/alebo súčinnosť zahraničného audítora, je Poradca oprávnený dohodnúť a 

zabezpečiť toto poradenstvo od zahraničného poradcu, a to v mene Klienta a na jeho účet, k čomu mu Klient udeľuje prijatím Podmienok 

plnú moc. Toto splnomocnenie oprávňuje Poradcu zadať zahraničnému poradcovia danú úlohu alebo vec na spracovanie, dohodnúť 

odmenu zahraničného poradcu, odovzdávať zahraničnému poradcovi podklady a informácie a ďalej požadovať a prevziať plnenie 

zahraničného poradcu vyplývajúce z poskytovania poradenstva v danej veci. Výška odmeny zahraničného poradcu bude Klientovi 

predložená na schválenie predtým, než Poradca zadá zahraničnému poradcovi danú úlohu alebo vec na spracovanie. 

2 Práva a povinnosti Poradcu  

2/1 Poradca je pri poskytovaní služieb viazaný zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach, ako aj 

pokynmi Klienta, ak tieto nie sú v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2/2 Poradca je povinný najmä: 

(a) chrániť práva a oprávnené záujmy Klienta;  

(b) konať čestne a svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a 

príkazu Klienta považuje za užitočné;  

(c) priebežne informovať Klienta o plnení Zmluvy, a to spravidla ústnou formou pri osobných rokovaniach či telefonicky, ak z povahy a 

závažnosti veci nevyplýva, že by bola vhodná písomná forma vzájomného kontaktu;  

(d) oznamovať Klientovi všetky významné skutočnosti, ktoré zistia pri plnení Zmluvy a ktoré môžu, podľa názoru Poradca, mať vplyv na 

zmenu pokynov Klienta. 

2/3 Bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy označí Poradca Klientovi pracovníka Poradcu zodpovedného za poskytovanie služieb 

a informuje Klienta o kontaktných údajoch tohto pracovníka. 

2/4 Poradca sa zaväzuje, že nebude v rovnakej alebo súvisiacej konkrétnej veci poskytovať súčasne služby Klientovi a tretej osobe, ktorej 

záujmy v danej veci sú v rozpore so záujmami Klienta, ak o tomto rozpore záujmov bude mať Poradca vedomosť v čase začatia 

poskytovania služieb, iba ak by mal Poradca k takému konaniu výslovný súhlas Klienta. Zmluvné strany sa dohodli, že pod rozporom 

záujmov podľa predchádzajúcej vety sa rozumie situácia, kedy by poskytovanie služieb na základe Zmluvy a týchto Podmienok mohlo 

spôsobiť priamy vznik škody Klientovi.  
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2/5 Poradca je oprávnený poskytovať služby tretím osobám, ktorých činnosť vo vzťahu k danému Klientovi má súťažnú povahu. Poradca je 

taktiež oprávnený poskytovať služby tretím osobám vo veciach, na ktorých môže mať Klient záujem, pokiaľ súčasne v konkrétnej veci 

nereprezentuje záujmy Klienta, ako napr. premeny spoločností, spoločné podniky, akvizície, financovanie, konkurz a reštrukturalizáciu, 

zastupovanie pred správnymi orgánmi, organizačné zmeny v podnikoch a spoločnostiach a podobne. Ustanovenie bodu 2/4 tohto článku 

Podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté. 

2/6 Poradca sa zaväzuje uchovávať doklady súvisiace s poskytovaním služieb po dobu päť (5) rokov, pokiaľ tieto Podmienky alebo príslušný 

právny predpis neustanoví inak. Po uplynutí tejto doby je Poradca oprávnený tieto doklady zlikvidovať. 

2/7 V prípade, že sa bude jednať o poskytovanie služieb s medzinárodným prvkom, je Poradca oprávnený konzultovať túto záležitosť 

s členmi medzinárodných reťazcov poradenských firiem, ktorých je Poradca členom, s tým, že pred zadaním prác týmto osobám predloží 

Poradca Klientovi na schválenie výšku odmeny. 

3 Povinnosti Klienta 

3/1 Klient je povinný predovšetkým: 

(a) poskytovať Poradcovi riadne a včas všetky doklady, písomnosti a iné informácie, ktorých poskytnutie je podľa názoru Poradcu 

nevyhnutné k riadnemu plneniu jeho povinností podľa Zmluvy a Podmienok a o ktorých poskytnutie bude Poradcom požiadaný; 

(b) poskytovať Poradcovi akúkoľvek ďalšiu súčinnosť, o ktorú bude Poradcom požiadaný, ako napr. zaistiť v potrebnom rozsahu 

prístup k zodpovedným riadiacim a iným pracovníkom Klienta, podávať vysvetlenie a pod.; 

(c) platiť riadne a včas dohodnutú odmenu; 

(d) informovať Poradcu bezodkladne o všetkých zmenách v dokladoch, informáciách a iných materiáloch poskytnutých za účelom 

poskytovania služieb podľa Zmluvy. 

3/2 Klient berie na vedomie, že Poradca nie je povinný kontrolovať pravosť a vecnú správnosť Klientom odovzdanej dokumentácie 

a poskytnutých informácií a pokiaľ nebude Poradcom v konkrétnom prípade zistený opak, považuje Poradca Klientom poskytnuté 

informácie a podklady za úplné, správne a neskreslené. 

3/3 Na žiadosť Poradcu poskytne Klient Poradcovi písomné vyhlásenie podpísané osobou/osobami konajúcimi v mene Klienta, ktoré potvrdí 

ústne vysvetlenie a informácie podané Klientom v priebehu poskytovania služieb a ďalej potvrdí, že Klient poskytol Poradcovi všetky 

požadované informácie a doklady, a to v úplnej a neskreslenej podobe. 

3/4 Klient berie na vedomie, že Poradca, ako člen siete RSM International, ktorá združuje nezávislé účtovné a poradenské firmy, je pri 

dojednávaní zmluvného vzťahu s Klientom oprávnený požadovať od Klienta informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie skutočnosti, či 

Klient spĺňa tzv. akceptačné kritériá RSM International, ktoré stanovia základné požiadavky na kvalitu Klientov členov siete RSM 

International (ďalej len "Akceptačné kritériá"). V prípade, že by sa preukázalo, že informácie poskytnuté Klientom Poradcovi za účelom 

posúdenia splnenia Akceptačných kritérií boli neúplné, nesprávne alebo skreslené a v dôsledku toho sa preukáže, že Klient nespĺňa 

Akceptačné kritériá alebo ich spĺňa len čiastočne, je Poradca oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Na odstúpenie od Zmluvy z tohto dôvodu sa 

použijú ustanovenia bodov 7/3 a 7/6 Podmienok. 

3/5 Klient je povinný poskytnúť Poradcovi všetky informácie a doklady nevyhnutné na plnenie povinností Poradcu vyplývajúcich mu zo 

zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä identifikačné údaje a informácie o štatutárnom orgáne Klienta alebo o 

jeho členovi a prípadne záväzné písomné vyhlásenie Klienta o týchto údajoch a informáciách. 

3/6 V prípade omeškania Klienta s poskytnutím spolupráce podľa bodu 3/1 a/alebo ods. 3/3 tohto článku Podmienok sa o dobu omeškania 

Klienta predlžujú pôvodne stanovené termíny plnenia zo strany Poradcu. 

3/7 Klient berie na vedomie, že všetky pôvodné výstupy, ktoré vznikli pri poskytovaní služieb Poradcu podľa Zmluvy, sú predmetom 

autorského diela a ako také sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov a Klient je oprávnený 

tieto použiť výlučne na účel vyplývajúci zo Zmluvy a na ich použitie nad rámec takéhoto účelu je Klient oprávnený len na základe 

osobitnej licenčnej zmluvy písomne uzatvorenej s Poradcom.  

3/8 Klient ďalej berie na vedomie, že zodpovednosť za všetky rozhodnutia prijaté na základe služieb poskytnutých Poradcom znáša výlučne 

on sám.  
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3/9 Zmluvné strany sa dohodli, že Klient  nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poradcu: 

(a) jednostranne si úplne alebo čiastočne započítať akékoľvek svoje splatné aj nesplatné peňažné pohľadávky voči Poradcovi 

vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo spojené s predmetom Zmluvy; 

(b) postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Poradcovi vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo spojené s predmetom Zmluvy na akúkoľvek tretiu 

osobu; 

(c) zriadiť záložné právo na jeho existujúcich alebo budúcich pohľadávkach voči Poradcovi vyplývajúcich mu zo Zmluvy alebo 

spojených s predmetom Zmluvy v prospech akýchkoľvek tretích osôb.  

3/10 Pre vylúčenie všetkých pochybností sa za písomnú formu pre účely tohto odseku tohto článku Podmienok nepovažuje e-mail, fax, či iná 

elektronická správa. 

3/11 Klient sa zaväzuje, že nebude zamestnancom alebo osobám, ktoré sú voči Poradcovi v obdobnom pomere alebo s Poradcom 

spolupracujú a zároveň sa podieľajú na poskytovaní služieb Klientovi, ponúkať zamestnanie. Klient sa zároveň zaväzuje, že počas 12 

mesiacov potom, čo sa takáto osoba prestane zúčastňovať poskytovania služieb Klientovi, nevyužije služieb tejto osoby, či už by boli 

takéto služby poskytované nezávisle alebo prostredníctvom tretej osoby. V prípade, že Klient túto svoju povinnosť poruší, je Poradca 

oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 20.000, - EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku tohto článku Podmienok 

nie je dotknuté právo Poradcu na náhradu škody. V prípade, že bude zmluvná pokuta znížená na základe tzv. moderačného práva súdu, 

zostáva Poradcovi zachované právo na náhradu škody vo výške, v ktorej škoda prevyšuje sumu určenú súdom ako primeranú, a to bez 

akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia. 

4 Mlčanlivosť 

4/1 Obsah Zmluvy a informácie v písanej nebo inej forme sprístupnené či získané Zmluvnými stranami počas rokovania o uzatvorení Zmluvy 

sú považované za informácie dôvernej povahy a obchodné tajomstvo každej Zmluvnej strany, a preto ako také sú chránené príslušnými 

zákonnými ustanoveniami. 

4/2 Poradca je ďalej povinný v rozsahu stanovenom právnymi predpismi, Zmluvou a Podmienkami zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním ekonomického, účtovného a mzdového poradenstva. 

4/3 Klient je ďalej povinný Zmluvu, jej časť, informácie v nej obsiahnuté a ďalšie informácie označené Poradcom za dôverné nesprístupňovať 

ani neumožniť k nim prístup tretím osobám, alebo ich nevyužiť vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb (Informácie uvedené 

v bodoch 4/1, 4/2 a 4/3 tohto článku Zmluvy ďalej len „Dôverné informácie“). 

4/4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany neposkytnú tretím 

osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám bez predchádzajúceho písomného povolenia druhej Zmluvnej 

strany. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov Zmluvných strán, zamestnanci Zmluvných strán, audítori alebo právni a iní 

poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených Dôverných informácií povinnosťou mlčanlivosti na základe 

zákona a osoby, ktoré sú vo vzťahu k Zmluvným stranám ovládanou, resp. ovládajúcou osobou podľa ust. § 66a Obchodného zákonníka. 

4/5 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na dôverné informácie, ktoré: 

a) boli písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany oslobodené od týchto obmedzení; 

b) sú verejne dostupné alebo boli zverejnené inak, než porušením povinnosti jednej zo Zmluvných strán; 

c) príjemca ich preukázateľne poznal skôr, ako ich sprístupnila druhá Zmluvná strana; 

d) je nevyhnutné poskytovať v prípade zákonom uloženej povinnosti prekazenia alebo oznámenia spáchania trestného činu; 

e) sú vyžadované a použité v súdnych, rozhodcovských, správnych, či iných  konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo 

Zmluvy a Podmienok na základe zákona, resp. rozhodnutia príslušného orgánu a sú použité len na tento účel, alebo sú Zmluvnou 

stranou použité k ochrane ich oprávnených záujmov 

4/6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obmedzia počet zamestnancov pre styk s Dôvernými informáciami a príjmu účinné opatrenia pre 

zamedzenie úniku informácií. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že zabezpečia, aby všetky prevzaté dokumenty boli riadne evidované. 

4/7 Povinnosť mlčanlivosti ohľadom Dôverných informácií trvá aj po čase skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy. 
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4/8 Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán. 

4/9 Povinnosť mlčanlivosti Poradcu trvá aj potom, čo prestane byť oprávneným na výkon služieb poskytovaných podľa týchto Podmienok 

alebo ktorejkoľvek z nich. 

4/10 V rovnakom rozsahu ako Zmluvné strany sú povinní zachovávať mlčanlivosť aj ich  pracovníci, zástupcovia, resp. členovia štatutárnych 

a iných orgánov Zmluvných strán. 

4/11 Ak si niektorá z úloh Poradcu v rámci poskytovania služieb Klientovi vyžiada právne poradenstvo v zmysle bodu 1/9 Podmienok, nie je 

Poradca vo vzťahu k advokátskej kancelárií viazaný povinnosťou mlčanlivosti podľa tohto článku Podmienok. 

4/12 Ak si niektorá z úloh Poradcu v rámci poskytovania služieb Klientovi vyžiada audítorské služby v zmysle bodu 1/10 Podmienok, nie je 

Poradca vo vzťahu k audítorovi viazaný povinnosťou mlčanlivosti podľa tohto článku Podmienok. 

4/13 Ak si niektorá z úloh Poradcu v rámci poskytovania služieb Klientovi vyžiada súčinnosť zahraničného poradcu v zmysle bodu 1/11 

Podmienok, nie je Poradca vo vzťahu k zahraničnej poradenskej spoločnosti viazaný povinnosťou mlčanlivosti podľa tohto článku 

Podmienok. 

5 Odmena Poradcu 

5/1 Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnutá odmena Poradcu v paušálnej výške bez ohľadu na konkrétny časový rozsah prác alebo inak stanovená 

odmena, má Poradca za poskytnutie služieb Klientovi nárok na odmenu vypočítanú podľa času stráveného jednotlivými pracovníkmi 

Poradcu pri poskytovaní služieb Klientovi vynásobeného platnou hodinovou sadzbou pre pozíciu, na ktorú je daná osoba zaradená. 

Prílohou Podmienok je cenník jednotlivých služieb poskytovaných Poradcom (ďalej len „Cenník“). Poradca si vyhradzuje právo upravovať 

jednostranne sadzby uvedené v Cenníku, vždy však najviac o 10 % pôvodnej výšky príslušných sadzieb uvedených v Cenníku. O zmene 

sadzby odmien v Cenníku bude Poradca informovať Klienta e-mailom najneskôr štrnásť (14) dní pred účinnosťou týchto zmien. Pokiaľ 

Klient so zmenou sadzieb nesúhlasí, je oprávnený až do nadobudnutia účinnosti navrhovanej zmeny Zmluvu vypovedať. Čiastky uvedené 

v Cenníku nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ zákon či iný právny predpis v niektorých prípadoch požaduje po Klientovi uskutočniť 

akékoľvek zrážky z platieb zasielaných Poradcovi, je Klient povinný zaslať Poradcovi bez oneskorenia dodatočnú sumu tak, aby Poradca 

obdržal platbu v dohodnutej výške, t. j. bez ohľadu na zákonom či iným predpisom požadovanú a vykonanú zrážku. Zároveň Klient 

preukáže Poradcovi riadne uhradenie príslušných zrážok v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

5/2 Klient berie na vedomie, že pokiaľ nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, nie je stanovenie odmeny Poradcu ani záväzok Klienta túto 

odmenu uhradiť podmienené výsledkami ani konečnými závermi vyplývajúcimi z poskytovania služieb.  

5/3 Okrem odmeny podľa bodu 5/1 Podmienok má Poradca nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov v rozsahu stanovenom 

v Cenníku. Poradca je oprávnený vynaložiť v súvislosti s poskytovaním služieb bez ďalšieho schválenia Klienta náklady (vynaložené 

za poštovné a kuriérne služby, úradné kolky, správne, príp. súdne poplatky a pod.) v obvyklej výške. Ak Poradca dôjde k záveru, že je 

potrebné vynaložiť náklady v rozsahu presahujúcom obvyklú výšku, je povinný o tom bezodkladne informovať Klienta. Klient je v takom 

prípade povinný uhradiť výšku týchto nákladov na požiadanie Poradcu vopred. Klient berie na vedomie, že všetky odhady nákladov zo 

strany Poradcu sú orientačnej povahy, pričom Poradca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípad, kedy takýto odhad bude prekročený. 

5/4 Poradca bez ohľadu na dohodnutý druh odmeny vedie evidenciu hodín odpracovaných jednotlivými pracovníkmi Poradcu pri poskytovaní 

služieb. V prípade, že dôjde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu poskytovania služieb Klientovi pred dokončením dohodnutých prác, 

za ktoré bola dohodnutá odmena v paušálnej výške, má Poradca nárok za vykonanú prácu na odmenu vypočítanú podľa hodinových 

sadzieb a evidencie podľa predchádzajúcej vety tohto odseku tohto článku Podmienok, avšak maximálne vo výške zodpovedajúcej 

dohodnutej paušálnej odmene. Ďalej má Poradca nárok na náhradu nákladov podľa bodu 5/3 Podmienok. 

5/5 Pokiaľ sa počas poskytovania služieb v prospech Klienta stane na základe evidencie Poradcu podľa bodu 5/4 Podmienok zrejmé, že 

vzhľadom k stavu podkladov dodaných k vykonaniu úkonov Klientom, či z iných objektívnych príčin, bude prekročený pri dohadovaní 

podmienok Zmluvy predpokladaný rozsah prác nutných k dokončeniu poskytovania služieb, v dôsledku čoho bude hodnota prác 

odpracovaných pracovníkmi Poradcu vypočítaná podľa počtu hodín odpracovaných pracovníkmi Poradcu násobená hodinovou sadzbou 

jednotlivého pracovníka, vyššia o viac ako 10 % než dohodnutá paušálna odmena Poradcu, je Klient povinný na základe písomnej výzvy 

Poradcu začať s Poradcom rokovať ohľadom uzatvorenia dodatku k Zmluve, ktorého predmetom bude dohodnutie novej výšky odmeny 

za poskytovanie služieb. Ak sa Klient s Poradcom nedohodne v lehote do sedem (7) dní odo dňa doručenia výzvy Poradcu podľa 

predchádzajúcej vety tohto odseku tohto článku Podmienok na uzatvorení dodatku k Zmluve, je Poradca oprávnený od Zmluvy odstúpiť.  
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5/6 Klient berie na vedomie, že Poradca je oprávnený pri uzatvorení Zmluvy alebo kedykoľvek v priebehu poskytovania služieb podľa Zmluvy 

požadovať od Klienta zálohu na odmenu podľa bodu 5/1 Podmienok (ďalej len „Záloha“). V prípade, že Poradca vyzve Klienta 

k uhradeniu Zálohy, je Poradca oprávnený začať s poskytovaním služieb podľa Zmluvy alebo pokračovať v poskytovaní týchto služieb 

podľa Zmluvy až potom, čo bude Klientom Záloha na základe tzv. zálohovej faktúry vystavenej Poradcom v plnej výške uhradená. 

5/7 Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, budú úhrady odmeny Poradcu, ako i všetky ostatné platby, predovšetkým náhrady 

nákladov, Klientom vykonávané mesačne na základe faktúry vystavenej Poradcom. Lehota splatnosti faktúry je sedem (7) dní odo dňa jej 

doručenia, pokiaľ na faktúre nie je uvedená iná lehota. V prípade, že akákoľvek časť odmeny alebo účelne vynaložených nákladov bude 

sporná, nie je tým dotknutá povinnosť Klienta uhradiť zostávajúcu, nespornú časť odmeny, resp. účelne vynaložených nákladov. Klient 

berie na vedomie, že ak bude platba odmeny Poradcu vykonaná Klientom z bankového účtu, ktorý nie je vedený v eurách, hradí všetky 

bankové poplatky spojené s takouto platbou Klient. 

5/8 V prípade, že sa Klient dostane do omeškania s úhradou faktúry podľa bodu 5/7 Podmienok, je povinný uhradiť Poradcovi úrok 

z omeškania vo výške 12 % ročne z dlžnej čiastky. Poradca je oprávnený požadovať od Klienta náhradu všetkých nákladov vynaložených 

v súvislosti s vymáhaním jeho splatných pohľadávok voči Klientovi, ktoré Klient neuhradil v lehote splatnosti vrátane paušálnej náhrady 

nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa ustanovenia § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. Svoje nároky z pohľadávok 

neuhradených Klientom do doby ich splatnosti je Poradca oprávnený uspokojiť vykonaním jednostranného započítania s finančnými 

prostriedkami poskytnutými Klientom vo forme záloh v rovnakej či inej záležitosti, ktorej sa splatná pohľadávka týka, či k inému účelu, 

pokiaľ možnosť takého započítania nevylučujú platné a účinné právne predpisy. O vykonaní tohto jednostranného započítania je Poradca 

povinný Klienta bez zbytočného odkladu informovať. 

5/9 V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry podľa bodu 5/7 Podmienok je Poradca tiež oprávnený zadržať dokumenty a iné veci, 

ktoré prevzal od Klienta či od iných osôb pre Klienta v súvislosti s poskytovaním služieb podľa Zmluvy a ďalej je oprávnený pozastaviť 

poskytovanie služieb Klientovi, a to až do tej doby, pokým Klient splní a uhradí všetky záväzky jemu vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo 

Podmienok. 

5/10 Klient je povinný obrátiť sa na pracovníka Poradcu zodpovedného podľa bodu 2/3 Podmienok za poskytovanie príslušných služieb 

Klientovi v prípade akýchkoľvek nejasností či pripomienok k faktúram, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola faktúra zaslaná Klientovi, inak sa má za to, že Klient nemá k faktúram akékoľvek pripomienky či námietky a že ich 

bezvýhradne akceptuje. 

5/11 Poradca je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju splatnú aj nesplatnú pohľadávku voči Klientovi so vzájomnou pohľadávkou 

Klienta voči Poradcovi, s čím Klient uzavretím Zmluvy výslovne súhlasí. 

5/12 V prípade, že Klient potom, čo Poradca riadne splní všetky svoje záväzky vyplývajúce pre neho zo Zmluvy, požiada Poradcu 

o poskytnutie dodatočných služieb súvisiacich so službami poskytnutými mu podľa splnenej Zmluvy, má Poradca za poskytnutie týchto 

dodatočných služieb Poradcu nárok na odmenu vypočítanú podľa času stráveného jednotlivými pracovníkmi Poradcu pri poskytovaní 

týchto dodatočných služieb, vynásobeného platnou hodinovou sadzbou podľa Cenníka pre pozíciu, na ktorú je daná osoba zaradená. 

Ďalej má v tomto prípade Poradca nárok na náhradu nákladov podľa bodu 5/3 Podmienok. 

6 Zodpovednosť za škodu 

6/1 Poradca má povinnosť nahradiť Klientovi škodu, ktorá mu v súvislosti s poskytovaním služieb vznikla, pokiaľ ju spôsobil. Poradca 

vyhlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu u renomovanej poisťovacej spoločnosti pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 

poskytovaním služieb a tento typ poistenia bude udržovať po celú dobu trvania Zmluvy. 

6/2 V prípade, že bude Klient informovaný o rozhodnutí, podľa ktorého by mohla byť založená zodpovednosť Poradcu za škodu podľa 

Zmluvy, je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy sa o takej informácii dozvie, upozorniť na ňu Poradcu 

a poskytnúť mu akúkoľvek súčinnosť pri príprave a podaní opravného prostriedku alebo iného obdobného podania proti takému 

rozhodnutiu. 

6/3 Klient je zodpovedný za správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií, ktoré odovzdáva Poradcovi. Súčasne Klient zodpovedá za 

platnosť všetkých čiastkových dokumentov a ich súlad s príslušnými právnymi predpismi, ak Klient výslovne nepožiada Poradcu o ich 

kontrolu. V prípade vzniku škody na strane Klienta pri poskytovaní služieb Poradcom, hoci len v časti v dôsledku nesprávnosti, 

nepravdivosti či neúplnosti informácií odovzdaných Klientom Poradcovi, bude prípadná škoda posudzovaná podľa ust. § 376 a § 382 

Obchodného zákonníka. 
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6/4 Poradca nezodpovedá za škodu vzniknutú Klientovi v súvislosti s poskytovaním služieb: 

(a) ak sa Klient odchýlil od postupu navrhnutého Poradcom; 

(b) pokiaľ Poradca Klienta upozornil na riziká vyplývajúce z odlišnej interpretácie právnych predpisov súdmi, rozhodcovskými súdmi, 

orgánmi štátnej správy a samosprávy a inými orgánmi verejnej správy a Klient napriek tomu postupoval spôsobom, ktorý bol 

Poradcom označený ako rizikový; 

(c) pokiaľ k nej došlo v dôsledku zmien právnych predpisov či ich všeobecne prijímaných interpretácií, ktoré sa stali účinnými v dobe 

po poskytnutia služieb Poradcom a pokiaľ Klient postupoval podľa rád a doporučení poskytnutých Poradcom Klientovi pred týmito 

zmenami; 

(d) pokiaľ takáto škoda vznikla v dôsledku postupu na základe informácií obsiahnutých v predbežnom výstupe poskytnutom Klientovi; 

(e) pokiaľ Klient nesplnil riadne a včas svoju povinnosť stanovenú v bode 6/2 Podmienok, čím znemožnil Poradcovi včasné podanie 

opravného prostriedku či iného obdobného podania proti takémuto rozhodnutiu; 

(f) pokiaľ Klient neumožnil Poradcovi pokúsiť sa zabrániť vzniku škody alebo obmedziť jej rozsah; 

(g) zapríčinenú rozhodnutím Klienta na základe znaleckého posudku, ak Klient nepreukáže pochybenie Poradcovi pri spracovaní 

znaleckého posudku; 

(h) vzniknutú tretím osobám v dôsledku využitia informácií poskytnutých Klientovi podľa Zmluvy Poradcom; 

(i) pokiaľ škoda vznikla v dôsledku neposkytnutia požadovaného dokladu alebo informácie alebo v dôsledku toho, že taká informácia 

alebo dokument bol nesprávny, neúplný či skreslený alebo v dôsledku toho, že Klient neinformoval včas Poradcu o zmene v takých 

podkladoch a informáciách; 

(j) pokiaľ škoda vznikla v dôsledku zverejnenia informácií poskytnutých Klientom Poradcovi, pokiaľ bolo ich zverejnenie vyžadované 

príslušnými právnymi predpismi alebo na základe rozhodnutia súdu, resp. iného orgánu; 

(k) pokiaľ škoda vznikla v dôsledku technických dôvodov mimo kontrolu Poradcu, najmä výpadkom elektrickej energie, prerušením 

internetového spojenia, výpadkom, či zneužitím siete elektronických komunikačných prostriedkov, ktoré nie sú pod priamou 

kontrolou Poradcu, z dôvodov na strane prevádzkovateľa dátových schránok a pod. 

6/5 Poradca ďalej nezodpovedá za škodu vzniknutú Klientovi v súvislosti s poskytovaním služieb podľa Zmluvy v prípade, keď preukáže 

existenciu okolností vylučujúcich zodpovednosť za škodu v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť Poradcu za škodu vylučujú možnosť vzniku nároku Klienta na náhradu škody voči Poradcovi. 

6/6 Klient a Poradca sa dohodli na obmedzení zodpovednosti Poradcu za škodu vzniknutú Klientovi v súvislosti s poskytovaním služieb 

Poradcu podľa Zmluvy, a to tak, že Poradca má povinnosť voči Klientovi nahradiť mu škodu len do výšky: 

(a) zodpovedajúcej celkovej výške odmeny zaplatenej na základe príslušnej Zmluvy podľa bodu 5/1  Podmienok v prípade, že sa jedná 

o jednorazové poskytnutie služieb; alebo  

(b) zodpovedajúcej výške odmeny zaplatenej na základe príslušnej Zmluvy podľa bodu 5/1 Podmienok v posledných šiestich 

mesiacoch predchádzajúcich vzniku škody v prípade, že ide o opakované poskytovanie služieb;  

(c) to sa nevzťahuje na škodu spôsobenú na prirodzených právach Klienta a na škodu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej 

nedbanlivosti. Za škodu vzniknutú Klientovi v súvislosti s poskytovaním služieb Poradcu podľa Zmluvy sa považuje iba tzv. 

skutočná škoda, nie však ušlý zisk Klienta alebo iná škoda vzniknutá Klientovi; za škodu sa považuje iba priama škoda vzniknutá 

v priamej súvislosti so zavineným porušením povinností Poradcu, nie však akákoľvek nepriama škoda. 

6/7 V prípade, že v tej istej veci poskytuje služby Klientovi i ďalšia osoba a Zmluvné strany sa nedohodli inak, zodpovedá Poradca iba za 

škodu, ktorú sám spôsobil, a to pomerne v rozsahu svojho podielu na poskytnutých službách. Pokiaľ medzi Klientom a ďalšou osobou 

poskytujúcou Klientovi služby bol v tej istej veci dohodnutý iný rozsah náhrady škody spôsobenej pri spoločnom poskytovaní služieb, je 

takouto inou dohodou dotknutá jedine zodpovednosť tejto ďalšej osoby poskytujúcej služby a nie zodpovednosť Poradcu. Pokiaľ je medzi 

Klientom a ďalšou osobou poskytujúcou Klientovi služby dohodnuté obmedzenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním 

služieb, nemá Klient voči Poradcovi nárok na náhradu vzniknutej škody presahujúcej také obmedzenie v plnej výške, ale len vo výške 

zodpovedajúcej miere zavinenia škody Poradcom. Pokiaľ je medzi Klientom a ďalšou osobou poskytujúcou Klientovi služby dohodnutý 
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vyšší rozsah zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním služieb, má Klient voči Poradcovi právo na náhradu škody iba v rozsahu 

dohodnutom medzi Klientom a Poradcom, a to v pomernej výške podľa miery zavinenia Poradcu. 

7 Trvanie a ukončenie vzťahu medzi Klientom a Poradcom 

7/1 Pokiaľ Zmluva neustanovuje inak, uzatvára sa na dobu, kým nedôjde k splneniu záväzku Poradcu poskytnúť služby v dohodnutom 

rozsahu. Zmluvný vzťah medzi Poradcom a Klientom zaniká tiež dohodou Zmluvných strán alebo výpoveďou alebo odstúpením od 

Zmluvy, všetko podľa ďalej uvedených ustanovení Podmienok. Ak je zmluvný vzťah dohodnutý medzi Zmluvnými stranami na dobu 

určitú, zaniká uplynutím dohodnutej doby alebo riadnym splnením záväzkov oboch Zmluvných strán. 

7/2 V prípade, ak bola Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, je oprávnená Zmluvu písomne vypovedať ktorákoľvek Zmluvná strana, a to aj 

bez uvedenia dôvodu. V takom prípade zaniká vzťah založený Zmluvou po uplynutí štvormesačnej výpovednej doby, ktorá začne plynúť 

od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. V priebehu výpovednej doby 

má Poradca nárok na dohodnutú odmenu, prípadne na odmenu vypočítanú podľa hodinových sadzieb a času stráveného jednotlivými 

pracovníkmi Poradcu na činnostiach v prospech Klienta, najmenej však vo výške priemeru posledných troch (3) mesačných odmien 

Poradcu účtovaných Klientovi za poskytovanie služieb a ak neboli Klientovi vyúčtované ani tri (3) mesačné odmeny, vo výške poslednej 

predchádzajúcej vyúčtovanej mesačnej odmeny za poskytovanie služieb. 

7/3 Poradca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy či od čiastkového plnenia v rámci poskytovania služieb podľa Zmluvy; 

(a) ak dôjde k narušeniu dôvery medzi ním a Klientom; 

(b) ak Klient neposkytuje potrebnú súčinnosť; 

(c) ak Klient riadne či včas nezaplatí akúkoľvek z platieb, ku ktorým je podľa Zmluvy či Podmienok viazaný; 

(d) ak sa Klient stane rizikovým daňovým subjektom v zmysle ustanovení § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty  

(e) ak bolo rozhodnuté o úpadku Klienta; alebo 

(f) z dôvodu uvedeného v článku 3/4 Podmienok  

7/4 Vo všetkých prípadoch odstúpenia od Zmluvy, či už zo strany Klienta alebo Poradcu, zaniká Zmluva ex nunc, teda ku dňu účinnosti 

odstúpenia.  

7/5 V prípade, že sa Poradca s Klientom nedohodne inak alebo Klient neurobí iné opatrenia, je Poradca povinný do pätnástich (15) dní od 

odstúpenia od Zmluvy vykonať všetky neodkladné úkony tak, aby Klient neutrpel ujmu na svojich právach alebo oprávnených záujmoch, 

ak sa s Klientom nedohodol inak, resp. ak Klient Poradcovi oznámi, že na splnení tejto povinnosti Poradcu netrvá. 

7/6 Klient je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak zistí, že Poradca v rámci poskytovania služieb porušuje svoje povinnosti závažným spôsobom 

a zároveň pri poskytovaní služieb koná spôsobom poškodzujúcim záujmy Klienta.  

7/7 Odstúpenie Poradcu od Zmluvy, či od jednotlivého plnenia v rámci poskytovania služieb podľa bodu 7/3 Podmienok, je účinné okamžikom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení Klientovi.  

7/8 Zmluvné strany sa dohodli, že márnym uplynutím dodatočnej lehoty, ktorá je poskytnutá jednou Zmluvnou stranou k plneniu zmluvnej 

povinnosti, s ktorej plnením je druhá Zmluvná strana v omeškaní, nedochádza k odstúpeniu od Zmluvy, a to ani v prípade, keď oprávnená 

Zmluvná strana oznámi, že dodatočnú lehotu k plneniu už nepredlží. 

7/9 V prípade zániku Zmluvy ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov alebo z dôvodu podľa bodu 14/4 Podmienok sú Zmluvné strany 

povinné vykonať najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k zániku Zmluvy došlo, vyúčtovanie a vysporiadanie 

vzájomných záväzkov a pohľadávok zo Zmluvy v zmysle bodu 5/4 Podmienok, vety druhej a tretej Podmienok. 

8 Daňové poradenstvo 

8/1 Daňovým poradenstvom sa pre účely Podmienok rozumejú predovšetkým poradenské služby poskytované Poradcom Klientovi v súlade 

so Zákonom o daňových poradcoch, t.j. poradenské služby vo veciach daní, odvodov a poplatkov podľa osobitných právnych predpisov, 

najmä: 

(a) poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní; 
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(b) poskytovanie stanovísk a vysvetlení k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní, a to v súlade so Zmluvou, resp. objednávkou 

Klienta podľa bodu 1/7 Podmienok. 

8/2 Pre prípad kontroly vykonávanej finančnými, daňovými alebo inými obdobnými orgánmi je Poradca pripravený poskytnúť Klientovi na 

základe jeho objednávky služby daňového poradenstva súvisiace s takouto kontrolou. Klient berie na vedomie, že za takto poskytnuté 

služby daňového poradenstva patrí Poradcovi odmena podľa článku 5 Podmienok, a to aj v záležitostiach, ktoré boli predmetom služieb 

poskytnutých Poradcom Klientovi v minulosti. 

9 Účtovné poradenstvo 

9/1 Účtovným poradenstvom sa rozumie vedenie účtovníctva a poskytovanie účtovného poradenstva, t.j. poskytovanie rád a konzultácií vo 

veciach povinností Klienta, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o účtovníctve, z neho vyplývajúcich účtovných osnov a postupov účtovania, ako 

aj z ďalších právnych predpisov Ministerstva financií Slovenskej republiky, resp. z Obchodného zákonníka, zo Zmluvy, prípadne podľa 

objednávok Klienta podľa bodu 1/7 Podmienok. 

10 Mzdové poradenstvo 

10/1 Mzdovým poradenstvom sa rozumie spracovanie miezd a poskytovanie mzdového poradenstva, t.j. poskytovanie rád a konzultácií vo 

veciach povinností Klienta, ktoré mu vyplývajú zo Zákonníka práce a z ďalších súvisiacich právnych predpisov Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, resp. z Obchodného zákonníka, zo Zmluvy, prípadne podľa objednávky Klienta podľa bodu 

1/7 Podmienok. 

11 Ekonomické a organizačné poradenstvo 

11/1 Ekonomickým a organizačným poradenstvom sa rozumie najmä poradenstvo pri obchodných transakciách, akvizíciách, transformáciách 

spoločností, vrátane previerok týmto transakciám predchádzajúcim a ich koordinácii, projektovom financovaní a poradenstvo pri 

konkurzoch a reštrukturalizáciách poskytované podľa Zmluvy, prípadne podľa objednávky Klienta podľa bodu 1/7 Podmienok. 

12 Služby znaleckej organizácie 

12/1 Službami znaleckej organizácie sa pre účely Podmienok rozumie predovšetkým spracovanie ocenenia podniku, jeho zložiek a záväzkov 

špecifikovaných v predmete plnenia Zmluvy, prípadne v predmete objednávky Klienta podľa bodu 1/7 Podmienok, prípadne ďalšej 

znaleckej služby predpokladanej Obchodným zákonníkom a ďalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len 

„služby znaleckej organizácie“). 

12/2 Spoločnosť RSM Consulting SK s.r.o. je znaleckou organizáciou, ktorá bola zapísaná podľa ustanovenia § 6 ods. 1 Zákon o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch a ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, do zoznamu znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov v odbore: 51 00 00 Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie 51 01 01 Oceňovanie a hodnotenie podnikov. 

Evidenčné číslo znaleckej organizácie: 900237 (na účely tohto článku Podmienok bude Poradca – spoločnosť RSM Consulting SK s.r.o. 

označovaná ako „Znalecká organizácia“). 

12/3 Znalecká organizácia je oprávnená hodnotiť podnik ako celok, časť podniku a tiež zložky majetku podniku v zmysle ust. § 3 ods. 3 

Vyhlášky k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Znalecký odbor Ekonomika a riadenie podnikov po obsahovej stránke 

zahŕňa najmä: vedecké metódy stanovenia hodnoty majetku podniku, stanovenie výšky ušlého zisku, ekonomicko-finančné analýzy, 

posúdenie konkurenčnej schopnosti podniku s dôrazom na činnosť podniku vo všetkých fázach jeho reprodukčného a životného cyklu, 

stratégie podniku so zohľadnením vývojových tendencií príslušných odvetví národného hospodárstva. 

12/4 Spracovaním ocenenia sa rozumie vypracovanie písomného posudku obsahujúceho náležitosti stanovené ustanovením § 17 Zákona 

o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a ustanovením § 18 Vyhlášky k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, teda 

predovšetkým popis skúmaného materiálu, súhrn skutočností, ku ktorým Znalecká organizácia pri ocenení prihliadla, metódy, ktoré pri 

spracovaní znaleckého posudku použila, vrátane ich zdôvodnenia, ako i uvedenie údajov či dokumentov, z ktorých sa pri spracovaní 

ocenenia vychádzalo. V znaleckom posudku bude tiež uvedená osoba, ktorá posudok vypracovala a ktorá k nemu Klientovi podá 

prípadné vysvetlenie. 

12/5 Znalecká organizácia je povinná vykonávať svoju činnosť osobne prostredníctvom svojich zamestnancov s príslušným vzdelaním a 

kvalifikáciou. Ustanovenie bodu 12/11 Podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté. 

12/6 Pri výkone svojej činnosti je Znalecká organizácia viazaná zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

12/7 Pokiaľ nebol Klientom preukázaný opak, tak pri poskytovaní služieb znaleckej organizácie Znaleckou organizáciou: 

a) Predpokladá sa konanie a postup spoločnosti, jej orgánov a zodpovedných vedúcich pracovníkov v súlade so všetkými v Slovenskej 

republike platnými právnymi predpismi a v súlade s prevzatými záväzkami. 
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b) Predpokladá sa zodpovedné vlastníctvo a správa vlastníckych práv. 

c) Odhadnutá trhová hodnota majetku oceňovanej spoločnosti rešpektuje aktuálne všeobecné podmienky trhu k dátumu ocenenia 

a parametre finančného trhu, ďalej reflektuje finančnú situáciu spoločnosti k dátumu tohto ocenenia. 

d) Predpokladá sa nepretržité trvanie spoločnosti. 

12/8 Znalecká organizácia si vyhradzuje právo na vyjadrenie nepredvídateľných obmedzení až v znaleckom posudku. 

12/9 Znalecká organizácia nepreberá zodpovednosť za zmeny v trhových podmienkach, ktoré sa môžu vyskytnúť po dátume vyhotovenia 

znaleckého posudku. 

12/10 Znalecká organizácia je povinná predovšetkým: 

a) spracovať písomný posudok ako znalecký posudok v zmysle zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; 

b) pri vypracovaní ocenenia mať predovšetkým na zreteli jeho účel; 

c) k poslednej strane znaleckého posudku pripojiť znaleckú doložku, ktorá obsahuje identifikačné údaje Znaleckej organizácie, 

označenie odboru a odvetvia, v ktorom je Znalecká organizácia oprávnená podávať znalecké posudky, a poradové číslo úkonu 

znaleckej činnosti, pod ktorým je znalecký posudok zapísaný v denníku; 

d) opatriť posudok úradnou pečiatkou obsahujúcou štátny znak a označenie Znaleckej organizácie s uvedením odboru a odvetvia, 

v ktorom je Znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov; 

e) vypracovať znalecký posudok tak, aby Klientovi nevznikla škoda. 

12/11 Znalecká organizácia je v prípade, keď to vyžaduje povaha veci, oprávnená pribrať tretiu osobu ako konzultanta k posudzovaniu 

zvláštnych jednotlivých otázok; túto okolnosť spolu s dôvodmi, ktoré k nej viedli, je Znalecká organizácia povinná v posudku uviesť. 

Zodpovednosť Znaleckej organizácie zostáva nedotknutá i v tej časti posudku, ktorú vypracovala v súčinnosti s konzultantom. 

12/12 Znalecká organizácia je povinná viesť o uskutočnených znaleckých úkonoch denník. Do denníku zapíše Znalecká organizácia číslo 

znaleckého úkonu, zadávateľa úkonu, dátum vyžiadania úkonu, dátum vykonania úkonu, účel a predmet úkonu, objekt úkonu, účtované 

znalečné, priznané znalečné a dátum vyplatenia znalečného. 

12/13 V prípade, že sa bude jednať o poskytovanie služieb znaleckej organizácie s medzinárodným prvkom, je Znalecká organizácia oprávnená 

konzultovať túto záležitosť s členmi medzinárodných reťazcov poradenských firiem, ktorých je Znalecká organizácia členom, s tým, že 

pred zadaním prác týmto osobám predloží Znalecká organizácia Klientovi k schváleniu výšku odmeny. 

12/14 Znalecká organizácia sa zaväzuje uchovávať doklady súvisiace s poskytovaním služieb znaleckej organizácie po dobu desať (10) rokov, 

pokiaľ zákon nestanoví inak. Po uplynutí tejto doby je Znalecká organizácia oprávnená tieto doklady zlikvidovať. 

12/15 Znalecká organizácia je oprávnená poskytovať služby tretím osobám vo veciach, na ktorých môže mať Klient záujem, pokiaľ súčasne 

v konkrétnej veci nereprezentuje záujmy Klienta, ako napr. premeny spoločností, spoločné podniky, akvizície, financovanie, konkurz 

a reštrukturalizácia, zastupovanie pred správnymi orgánmi, organizačné zmeny v podnikoch a spoločnostiach a podobne. Ustanovenie 

bodu 2/4 Podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté. 

12/16 Klient je pred prevzatím znaleckého posudku od Znaleckej organizácie povinný odovzdať Znaleckej organizácii čestné prehlásenie 

podpísané osobami oprávnenými konať v mene Klienta o úplnosti, pravdivosti a správnosti všetkých podkladov, informácií a ostatných 

skutočností, ktoré Znaleckej organizácii Klient poskytol pre účely vypracovania znaleckého posudku Znaleckou organizáciou a pre účely 

poskytnutia služieb znaleckej organizácie (ďalej len „Prehlásenie“). 

12/17 Klient zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácii, ktoré Znaleckej organizácii odovzdal tak, ako to uviedol 

v Prehlásení. Ak Klientovi vznikla v dôsledku spracovania znaleckého posudku, pri vypracovaní ktorého sa vychádzalo z informácie 

uvedenej Klientom, ktorá sa ukázala byť nesprávnou, nepravdivou alebo neúplnou, škoda, Znalecká organizácia za túto škodu 

nezodpovedá. 

12/18 Klient sa prijatím Podmienok zaväzuje v zmysle ustanovenia § 725 a nasledujúcich Obchodného zákonníka nahradiť Znaleckej 

organizácii akúkoľvek škodu (vrátane nákladov na právne zastúpenie Znaleckej organizácie), ktorá Znaleckej organizácii vznikne 

v dôsledku právoplatného súdneho rozhodnutia alebo právoplatného rozhodcovského rozsudku vydaného na základe žaloby či nároku 

uplatneného voči Znaleckej organizácii treťou osobou v súvislosti s poskytovaním služieb znaleckej organizácie Klientovi podľa Zmluvy 
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a/alebo ktorá Znaleckej organizácii vznikne v dôsledku uzatvorenia zmieru, či iného urovnania s treťou osobou za podmienky, že Klient 

vyslovil s uzatvorením zmieru či iného urovnania s treťou osobou svoj predchádzajúci písomný súhlas. 

12/19 Záväzok Klienta odškodniť Znaleckú organizáciu podľa bodu 12/18 Podmienok sa nevzťahuje na prípady, kedy Znalecká organizácia 

v súvislosti s poskytovaním služieb znaleckej organizácie podľa Zmluvy porušila svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo z príslušných 

právnych predpisov. 

12/20 Znalecká organizácia je povinná bezodkladne potom, čo voči nej tretia osoba uplatní nárok, ktorý by mohol založiť povinnosť Klienta 

odškodniť Znaleckú organizáciu podľa článku 12/18 Podmienok (ďalej len „Nárok tretej osoby“), zaslať Klientovi písomné oznámenie o 

Nároku tretej osoby (ďalej len „Oznámenie o Nároku tretej osoby“). V Oznámení o Nároku tretej osoby je Znalecká organizácia povinná 

navrhnúť tiež právneho poradcu, ktorý ju bude v súvislosti s Nárokom tretej osoby zastupovať, a navrhnúť výšku jeho odmeny. Výber 

právneho poradcu Znaleckej organizácie v súvislosti s Nárokom tretej osoby, vrátane výšky jeho odmeny, podlieha predchádzajúcemu 

písomnému schváleniu zo strany Klienta. Klient nie je oprávnený udelenie takého súhlasu Znaleckej organizácii bezdôvodne odoprieť či 

odložiť, inak je Znalecká organizácia oprávnená ním navrhnutého právneho poradcu nevyhnutnými úkonmi poveriť a zjednať s ním výšku 

jeho odmeny, a to i bez tohto súhlasu Klienta. Znalecká organizácia je povinná využiť so starostlivosťou riadneho hospodára všetky 

dostupné prostriedky pre obranu proti Nároku tretej osoby. 

12/21 Znalecká organizácia je v súlade s ustanovením § 2 ods. 8 Zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch oprávnená spracúvať 

osobné údaje zadávateľov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na výkon činnosti znaleckej organizácie a v súlade 

ustanovením bodu 12/3 Podmienok.   

13 Ochrana osobných údajov 

13/1 V prípade,  že má při plnení Zmluvy dochádzať k spracovaniu osobných údajov v držaní Klienta v postavení správcu alebo spracovateľa, 

je Klient povinný navrhnúť, aby Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o spracovaní osobných údajov. Poradca má pre účely ochrany osobných 

údajov postavenie spracovateľa.  

13/2 Poradca je oprávnený spracovávať osobné údaje pri plnení Zmluvy. Účel spracovania a prostriedky spracovania budú určené Klientom a 

vymedzené v zmluve o spracovaní osobných údajov alebo iným spôsobom. Poradca je pri plnení Zmluvy predovšetkým oprávnený 

osobné údaje ukladať na nosiče informácií, upravovať, uchovávať po dobu nevyhnutnú k uplatneniu práv Poradcu vyplývajúcich zo 

Zmluvy, predávať spracované osobné údaje Klientovi a osobné údaje likvidovať, pokiaľ nie sú Zmluvné strany dohodnuté inak.    

13/3 Poradca pri zaobchádzaní s osobnými údajmi zaistí vhodnú úroveň zabezpečenia odpovedajúcu pravdepodobnému riziku pre práva a 

slobody subjektov údajov. Informácie a materiály, ktoré obsahujú osobné údaje, budú doručované buď osobne, alebo zasielané 

elektronicky a možu byť šifrované. Konkrétna podoba a spôsob šifrovania budú stanovené vzájmnou dohodou Zmluvných strán.    

13/4 Poradca učiní v súlade s účinnými právnymi predpismi dostatočné technické a organizačné opatrenia tak, aby spracovanie spĺňalo 

zákonné požiadavky a aby bola zaistená ochrana práv subjektu údajov.   

14 Ostatné ustanovenia 

14/1 Pokiaľ zo Zmluvy či výslovného písomného pokynu Klienta nevyplýva opak, platí, že ak Klient udelí Poradcovi plnú moc potrebnú 

k splneniu povinností Poradcu podľa Zmluvy, je Poradca oprávnený z plnej moci poveriť poskytovaním služieb akéhokoľvek pracovníka 

Poradcu spôsobilého na poskytnutie príslušnej služby alebo akúkoľvek inú (tretiu) osobu odborne spôsobilú na poskytnutie príslušnej 

služby. 

14/2 Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poradca bude uvádzať referencie Klienta, prípadne bude používať obchodné meno a/alebo 

logo Klienta za účelom prezentácie zmluvnej spolupráce, a to v rámci svojich marketingových aktivít a prezentačných materiálov, resp. 

oficiálnej internetovej stránky Poradcu. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že pokiaľ sa stane niektorá z obchodných vecí, v ktorej 

Poradca Klientovi poskytoval služby verejnou pričinením Klienta, je Poradca oprávnený sa verejne k práci pre Klienta prihlásiť, avšak 

v takom prípade nie je Poradca oprávnený zverejniť o danej obchodnej veci viac detailov, než bolo skôr uverejnené. 

14/3 Poradca bude v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zhromažďovať 

kontaktné údaje Klienta v rozsahu potrebnom pre účely priameho marketingu vlastných služieb, najmä na zasielanie obchodných správ 

a iných propagačných materiálov, pričom kontaktné informácie Klienta na doručenie elektronickej pošty Poradca získal v súvislosti 

s poskytovaním služieb. Klient je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie údajov podľa inštrukcií 

uvedených v elektronickej komunikácii. 
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14/4 Všetky dokumenty, predovšetkým oznámenia, žiadosti, požiadavky, výpoveď, odstúpenia od Zmluvy alebo iné správy zakladajúce, 

meniace alebo rušiace právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami podľa Zmluvy či Podmienok, ktoré budú Zmluvné strany uskutočňovať 

písomne, budú, pokiaľ Zmluva či Podmienky nestanovia inak, považované za riadne doručené druhej Zmluvnej strane v prípade, že: 

(a) budú doručené osobne (kuriérom alebo prostredníctvom inej osoby); 

(b) budú zaslané doporučeným listom na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy. 

14/5 Pokiaľ ktorákoľvek zo Zmluvných strán odmietne prevziať niektorý z dokumentov uvedených v bode 14/4 tohto článku Podmienok, 

považuje sa za deň doručenia deň, v ktorom k odmietnutiu prevzatia takého dokumentu prišlo. 

14/6 Pokiaľ nebude ktorýkoľvek z dokumentov uvedených v bode 14/4 tohto článku Podmienok doručiteľný druhej Zmluvnej strane v dôsledku 

neposkytnutia jej súčinnosti, považuje sa za deň doručenia deň, v ktorom prišlo k márnemu pokusu o jeho doručenie. 

14/7 Zmluvné strany ďalej berú na vedomie, že všetky dokumenty, predovšetkým oznámenia, žiadosti, požiadavky, výpoveď, odstúpenia od 

Zmluvy alebo iné správy, zasielané Zmluvnými stranami druhej Zmluvnej strane e-mailom, majú len informatívny charakter a že tieto 

dokumenty nie sú spôsobilé zakladať, meniť alebo rušiť právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami podľa Zmluvy a Podmienok, pokiaľ 

Zmluva či Podmienky nestanovia inak. 

14/8 Klient berie na vedomie, že Poradca uskutočnil všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov v súvislosti s odosielaním 

dokumentov (vrátane priložených súborov) e-mailom. Poradca nie je pri odosielaní dokumentov e-mailom zodpovedný za následky 

doručenia dokumentov (vrátane priložených súborov) osobe odlišnej od adresáta a ani za vymazanie či nedoručenie dokumentov 

(vrátane priložených súborov) z dôvodu zlyhania elektronickej komunikácie. Poradca nezodpovedá za bezpečnosť elektronickej 

komunikácie a  za prípadné straty či škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov či elektronických dát príjemcu následkom 

prijatia tejto správy. 

14/9 Klient berie ďalej na vedomie, že žiadny zo zamestnancov ani splnomocnencov (zástupcov) Poradcu nie je oprávnený bez písomného 

súhlasu štatutárneho orgánu alebo inej poverenej osoby Poradcu e-mailom konať za Poradcu akékoľvek právne úkony. Akékoľvek 

stanoviská a názory zasielané Klientovi e-mailom sú výhradne stanoviskami a názormi autora a nemusia reprezentovať postoj Poradcu. 

Poradca sa zaväzuje, že zaistí, aby sa štatutárne orgány a zamestnanci Poradcu vyvarovali akýchkoľvek hanlivých vyjadrení, 

porušovania právnych predpisov, zneužívania autorských práv či iných práv prostredníctvom     e-mailu. Prejavy tohto charakteru sú 

v rozpore s obchodnou politikou Poradcu a takto konajúca osoba porušuje interné pravidlá Poradcu, pričom Poradca za vyššie uvedené 

konanie svojich štatutárnych orgánov a zamestnancov nezodpovedá. 

14/10 O všetkých zmenách v adresách, telefónnych číslach či iných skutočnostiach súvisiacich s činnosťou Poradcu podľa Zmluvy je Klient 

povinný informovať Poradcu v dostatočnom predstihu, najneskôr však vždy do štrnástich (14) dní po takej zmene. 

14/11 Všetky spory alebo rozdiely, ktoré vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou a/alebo Podmienkami, ich porušením, výkladom, 

ukončením alebo neplatnosťou (ďalej len „Spor”), sa s konečnou platnosťou vyriešia spôsobom uvedeným v tomto bode tohto článku 

Podmienok. Zmluvné strany sa najprv pokúsia v dobrej viere vyriešiť akýkoľvek Spor rokovaním, bez nutnosti súdneho konania alebo 

konania pred rozhodcovským súdom podľa nasledovnej vety. V prípade Sporu ktorákoľvek zo Zmluvných strán doručí ostatným 

Zmluvným stranám písomné oznámenie (ďalej len „Oznámenie o spore“), v ktorom navrhne, aby sa pokúsili vyriešiť Spor rokovaním. Ak 

sa Spor nevyrieši do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa doručenia Oznámenia o spore uvedeného v predchádzajúcej vete, Zmluvné 

strany sa dohodli, že takýto spor bude riešiť príslušný súd SR. 

14/12 Pokiaľ nie je medzi Poradcom a Klientom výslovne dohodnuté inak, poskytuje Poradca príslušné služby Klientovi v režime stanovenom 

v Podmienkach i predtým, než dôjde k podpisu Podmienok zo strany Klienta. Uvedené tiež platí, pokiaľ Klientovi boli Podmienky 

predložené, avšak k ich podpisu zo strany Klienta z akéhokoľvek dôvodu nedošlo, pokiaľ zároveň Klient naďalej využíval služby Poradcu 

a nedošlo medzi nimi k výslovnej dohode o iných podmienkach poskytovania služieb Poradcu. 

15 Záverečné ustanovenia 

15/1 Pokiaľ Zmluva uzatvorená medzi Poradcom a Klientom obsahuje ustanovenie, ktoré je v rozpore s niektorým z ustanovení Podmienok, 

potom platí ustanovenie obsiahnuté v Zmluve. 

15/2 Podmienky nahradzujú všetky predchádzajúce dohody rovnakého či obdobného charakteru medzi Klientom a Poradcom. Zmeny týchto 

Podmienok nemajú v žiadnom prípade vplyv na obsah zmluvných vzťahov založených Zmluvou.  
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(a) Zmluvné strany sa dohodli, že ak v prípade podstatnej zmeny okolností, za ktorých bola Zmluva medzi Zmluvnými stranami 

uzatvorená, nastane obzvlášť hrubý nepomer v právach a povinnostiach Zmluvných strán, bude každá Zmluvná strana, ak 

preukáže, že zmenu okolností nemohla rozumne predpokladať, alebo ovplyvniť a že skutočnosť nastala až po uzatvorení Zmluvy, 

oprávnená začať rokovania s druhou Zmluvnou stranou o zmene Zmluvy, pričom súhlas druhej Zmluvnej strany so zmenou Zmluvy 

nebude bezdôvodne odopretý. Uplatnenie tohto práva neoprávňuje príslušnú Zmluvnú stranu na odklad plnenia v zmysle Zmluvy. 

Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená sa domáhať zmeny Zmluvy v dôsledku podstatnej zmeny okolností spočívajúcich 

v dôvodoch uvedených v ust. § 356 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

(b) Poradca je oprávnený Podmienky a/alebo Cenník jednostranne zmeniť či doplniť. O navrhnutých zmenách či doplnkoch Podmienok 

a/alebo Cenníka je Poradca povinný informovať Klienta e-mailom najmenej štrnásť (14) dní pred účinnosťou takých zmien. 

V prípade, že Klient do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy mu bol Poradcom zaslaný e-mail s novo navrhnutým znením Podmienok 

a/alebo Cenníka, neprejaví s navrhnutými zmenami či doplnkami Podmienok a/alebo Cenníka e-mailom alebo písomne svoj 

nesúhlas a Klient v tejto lehote bude naďalej plniť svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy a Podmienok, najmä z článku 3 

Podmienok, má sa za to, že Klient v súlade s ust. § 275 ods. 4 Obchodného zákonníka s návrhom zmien či doplnením Podmienok 

a/alebo Cenníka konkludentne súhlasil. Zmluvné strany sa dohodli, že Poradca je oprávnený jednostranne raz za kalendárny rok 

zmeniť Cenník tak, že zvýši sadzby uvedené v Cenníku o maximálne 10 %, o čom následne zašle písomné oznámenie Klientovi; 

v takomto prípade je zmena Cenníka účinná okamihom doručenia oznámenia Klientovi, pričom súhlas Klienta s takouto zmenou 

Cenníka sa nevyžaduje a postup podľa prvej vety tohto bodu Podmienok sa nepoužije.  

(c) V prípade, že Klient prejaví nesúhlas so zmenou Podmienok a/alebo Cenníka podľa bodu 15/4 Podmienok alebo v prípade, že 

nedôjde zo strany Klienta konkludentným spôsobom k prijatiu zmeny Podmienok a/alebo Cenníka, je Poradca oprávnený od 

Zmluvy odstúpiť. 

(d) Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. 3/7-3/10, 4, 5/8-5/12, 6, 7/8, 13 a ostatné ustanovenia, od ktorých sa to dá s ohľadom 

na ich povahu čakávať, pretrvajú ukončenie tejto Zmluvy.  

15/3 Klient týmto potvrdzuje, že bol oboznámený s nasledujúcimi dôležitými ustanoveniami, ktoré sú obsahom  Podmienok, 

že všetkým týmto ustanoveniam rozumie a výslovne tieto ustanovenia prijíma: (i) oprávnenie Poradcu dohodnúť (zabezpečiť) 

právne poradenstvo od advokátskej kancelárie, vrátane udelenia plnej moci Klientom Poradcovi (bod 1/9 Podmienok); (ii) 

oprávnenie Poradcu dohodnúť (zabezpečiť) služby audítora, vrátane udelenia plnej moci audítorovi Klientom Poradcovi (bod 

1/10 Podmienok); (iii) oprávnenie Poradcu dohodnúť (zabezpečiť) poradenstvo od zahraničného poradcu, vrátane udelenia plnej 

moci Klientom Poradcovi (bod 1/11 Podmienok); (iv) zmluvná pokuta za ponúkanie zamestnania zamestnancom Poradcu (bod 

3/10 Podmienok); (v) kratšia doba splatnosti (bod 5/7 Podmienok); (vi) oprávnenie k započítaniu akýchkoľvek pohľadávok (bod 

5/11 Podmienok); (vii) limitácia práva Klienta na náhradu škody (bod 6/6 Podmienok). 

 

Prijaté Klientom dňa ……………………………… 

 

Obchodná firma Klienta: ……………………………… 

 

Podpis: ……………………………… 

Meno: ……………………………… 

Funkcia: ……………………………… 
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Prílohy: Cenník služieb poskytovaných spoločnosťou RSM Consulting SK s.r.o. 

 

 


