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Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní analytických výstupov (ďalej len „zmluva“) ako 

výsledok postupu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na 

predmet zákazky: “ Poskytovanie analytických výstupov - ekonomické analýzy a modelovanie“. 

 

Článok I.  

Predmet a účel zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so 

záväzkom poskytovateľa poskytovať objednávateľovi analytické výstupy dotýkajúce sa 

tematických oblastí, ktoré sú vymedzené v čl. II tejto zmluvy (ďalej len „analytické výstupy“), a to 

na základe objednávok objednávateľa podľa čl. III tejto zmluvy, a zodpovedajúcim záväzkom 

objednávateľa za riadne a včas poskytnuté analytické výstupy zaplatiť poskytovateľovi cenu v 

rozsahu a za podmienok dohodnutých v čl. V tejto zmluvy, ako i úprava zmluvných vzťahov s tým 

súvisiacich. 

1.2. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie analytických výstupov pre objednávateľa týkajúcich sa 

socio-ekonomických analýz a modelovania súvisiacich s alternatívnymi návrhov novej súdnej 

mapy a efektívnym, účelným a hospodárnym vynakladaním verejných financií v rezorte 

spravodlivosti a súvisiacich s vypracovaním výročnej správy o stave súdnictva. 

 

ČIánok II. 

Vymedzenie analytických výstupov 

2.1. Poskytovateľ bude podľa tejto zmluvy poskytovať analytické výstupy z nasledovných oblastí: 

- Analytické výstupy v oblasti modelovania a nastavenia ďalších alternatívnych návrhov novej 

súdnej mapy  

o návrh alternatív novej súdnej mapy (modely efektívneho rozloženia súdov, 

spracovanie máp, spracovanie súvisiacich parametrov súdnej mapy), 

o analýzy výkonnosti súdov, demografie, regionalistiky, dostupnosti (za prácou, 

dopravnej a i.), administratívneho členenia a iných faktorov vplývajúcich 

na modelovanie a usporiadanie alternatívnych návrhov siete súdov, 

o  vlastné spracovanie modelov, analýzy dát, vlastných prepočtov, porovnaní, zistení 

a záverov a návrhy na odporúčaní pre alternatívne návrhy, 

o komplexné spracovanie alternatív novej súdnej mapy v súbornom dokumente 

určenom na zverejnenie, 

o  komplexné spracovanie finálnej verzie súdnej mapy po vyhodnotení pripomienok. 

- Analytické výstupy pre vypracovanie a zverejnenie pravidelnej výročnej správy o stave 

súdnictva na Slovensku 

o  návrh kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií, obsahu a rozsahu výročných správ 
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o návrh prvej  pravidelnej výročnej správy o stave súdnictva. 

2.2. Človekohodina potrebná na poskytnutie analytických výstupov pre účely tejto zmluvy je čistý čas 

jedného pracovníka poskytovateľa o dĺžke 60 minút strávený samotným vypracovaním 

analytického výstupu. Do času započítaného do človekohodín sa nepočíta čas strávený 

presunom pracovníkov poskytovateľa na miesto plnenia, komunikácia účastníkov zmluvy, čas 

strávený pracovníkmi poskytovateľa zapracovávaním pripomienok predložených zo strany 

objednávateľa k nedostatočne vypracovaným výstupom z jednotlivých objednávok, čas strávený 

opakovaným interným kontrolným postupom pri kontrole výstupu u poskytovateľa a ani iné 

činnosti, ktoré nespĺňajú charakter vypracovania analytického výstupu. 

 

Článok III. 

Objednávanie analytických výstupov, miesto a čas ich poskytovania 

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať analytické výstupy objednávateľovi podľa prevádzkových 

potrieb objednávateľa, a to na základe písomných objednávok, ktoré je objednávateľ 

oprávnený vystaviť kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy. 

3.2. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, miestom plnenia (poskytovania analytických výstupov) je 

sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy.. 

3.3. Lehota (čas) plnenia/poskytnutia analytického výstupu bude určená objednávateľom v 

príslušnej objednávke  a začína plynúť dňom doručenia objednávky poskytovateľovi, ak táto 

zmluva neustanovuje inak. 

3.4. Objednávateľ predkladá požiadavku na poskytnutie konkrétnych analytických výstupov 

zaslaním elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty poskytovateľa uvedenú v čl. X 

zmluvy. V požiadavke uvedie špecifikáciu analytického výstupu s označením jeho vlastností 

a navrhovanú lehotu plnenia.  

3.5. Poskytovateľ je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení požiadavky podľa 

bodu 3.4:  

a. oznámiť objednávateľovi predpokladaný počet človekohodín potrebných na jej realizáciu, t. 

j. na vypracovanie požadovaného analytického výstupu,  

b. potvrdiť navrhovanú lehotu plnenia alebo navrhnúť novú lehotu (resp. predĺženie 

navrhovanej lehoty), ak z objektívnych dôvodov nie je možné poskytnúť analytický výstup v 

lehote stanovenej objednávateľom v  požiadavke podľa bodu 3.4. 

3.6. Na podklade požiadavky podľa bodu 3.4 a úkonov poskytovateľa podľa bodu 3.5 je 

objednávateľ oprávnený vystaviť objednávku na poskytnutie konkrétnych analytických 

výstupov zaslaním elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty poskytovateľa uvedenú 

v čl. X zmluvy.  Objednávka musí obsahovať: 

a. všeobecné náležitosti a identifikačné údaje v rozsahu: názov a sídlo objednávateľa a 

poskytovateľa, kontaktné údaje osoby poverenej na vystavenie objednávky na strane 

objednávateľa (meno, priezvisko, telefónne číslo, e –mail), číslo objednávky, dátum 

vystavenia objednávky, 

b. špecifikáciu analytického výstupu s označením jeho vlastností,  
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c. lehotu plnenia, pričom objednávateľ je povinný akceptovať novú lehotu plnenia navrhnutú 

poskytovateľom podľa bodu 3.5 písm. b., ak objednávateľom stanovená lehota celkom 

zjavne nereflektuje prácnosť objednávky,  

d. predpokladaný počet človekohodín. 

3.7. Poskytovateľ je povinný bezodkladne (t. j. najneskôr nasledujúci pracovný deň) po doručení 

objednávky potvrdiť jej prijatie. 

3.8. Objednávateľ je oprávnený vystaviť a zaslať poskytovateľovi ďalšiu objednávku aj pred 

uplynutím lehoty na plnenie predchádzajúcej objednávky. V takom prípade je objednávateľ 

povinný určiť prioritu objednávok. Lehota na plnenie objednávok s nižšou prioritou sa predlžuje 

o čas, kým nedôjde k poskytnutiu analytického výstupu na základe objednávok s vyššou 

prioritou, najdlhšie však o čas do uplynutia lehoty na poskytnutie analytického výstupu na 

základe objednávok s vyššou prioritou. Ak objednávateľ prioritu objednávok neurčí, má sa za 

to, že priorita objednávok sa určuje podľa poradia ich doručenia poskytovateľovi. 

3.9. Komunikácia medzi zmluvnými stranami v zmysle tohto článku zmluvy bude prebiehať 

elektronickou poštou za podmienok v zmysle čl. X tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať analytické výstupy podľa požiadaviek objednávateľa, v 

lehotách určených v súlade s čl. III zmluvy, v slovenskom jazyku, a to na základe objednávok 

objednávateľa. 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od poskytovateľa analytické výstupy a zaplatiť za ne 

poskytovateľovi dohodnutú cenu. 

4.3. Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy, resp. príslušnej objednávky a za účelom 

naplnenia jej účelu dodržiavať všetky príslušné právne predpisy platné a účinné na území 

Slovenskej republiky, ako aj postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, podľa svojich 

najlepších schopností, v súlade s účelom tejto zmluvy a so záujmami objednávateľa, ktoré 

pozná alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti musí poznať. 

4.4. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní analytických výstupov dodržiavať i pokyny 

objednávateľa, pričom je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu 

pokynov, nesprávnosť pokynov a/alebo ich rozpor so zákonom alebo iným právnym predpisom 

platným a účinným na území Slovenskej republiky (ďalej len „nevhodnosť pokynov“ alebo ďalej 

len „nevhodné pokyny“), ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 

starostlivosti, a je povinný postupovať podľa takýchto nevhodných pokynov objednávateľa, len 

ak objednávateľ napriek upozorneniu zo strany poskytovateľa na nevhodných pokynoch 

písomne trvá. 

4.5. Ak nevhodné pokyny objednávateľa prekážajú v riadnom plnení povinností poskytovateľa v 

zmysle príslušnej objednávky, je poskytovateľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu 

prerušiť do doby zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ 

trvá na poskytnutí analytických výstupov v zmysle príslušnej objednávky s použitím 

nevhodných pokynov. 
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4.6. Ak objednávateľ trvá na poskytnutí analytických výstupov požadovaným spôsobom (t. j. podľa 

nevhodných pokynov) aj napriek tomu, že bol poskytovateľom písomne upozornený na 

nevhodnosť jeho pokynov, nie je poskytovateľ zodpovedný za akékoľvek straty alebo škody, 

ktoré by tým objednávateľovi vznikli, ani za akékoľvek nedostatky poskytnutých analytických 

výstupov. Pre zamedzenie pochybností poskytnutie analytických výstupov podľa nevhodných 

pokynov, na ktoré poskytovateľ objednávateľa upozorní a objednávateľ na týchto pokynoch 

trval, nepredstavuje porušenie akejkoľvek povinnosti poskytovateľa podľa tejto zmluvy. 

4.7. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa i na nevhodnosť, resp. nesprávnosť alebo 

nepresnosť materiálov a informácií poskytnutých objednávateľom v rámci súčinnosti podľa 

bodu 4.9 tohto článku zmluvy. Ustanovenia bodov 4.4 až 4.6 tohto článku zmluvy sa použijú 

primerane. 

4.8. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

postúpiť na tretiu osobu a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe alebo 

súvislosti s touto zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto zmluvy, resp. príslušnej 

objednávky (ďalej aj len „pohľadávka zo zmluvy“). 

4.9. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri plnení príslušnej objednávky súčinnosť 

nevyhnutnú pre poskytnutie plnenia zo strany objednávateľa, ktorú je možné od neho s 

prihliadnutím na všetky okolnosti spravodlivo požadovať, spočívajúcu najmä v poskytnutí 

potrebných informácií, materiálov, údajov, podkladov, ako i spresnení poskytnutých informácií, 

údajov a podkladov, a to v primeraných lehotách, ktoré len výnimočne a v odôvodnených 

prípadoch môžu byť kratšie ako 3 (tri) pracovné dni. 

4.10. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie analytických výstupov podľa konkrétnej 

objednávky, ak objednávateľ ani na základe opakovanej písomnej výzvy poskytovateľa s 

určením dodatočnej primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti, ktorá však nesmie byť kratšia 

ako 2 (dva) pracovné dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľovi, neposkytne nevyhnutne 

potrebné doklady a súčinnosť, pričom poskytnutie plnenia na základe konkrétnej objednávky 

bez poskytnutia súčinnosti objednávateľa nie je objektívne možné. 

4.11. Objednávateľ sa zaväzuje, že vyvinie všetko úsilie, ktoré je od neho možné spravodlivo 

požadovať, aby akékoľvek materiály, informácie či podklady, ktoré poskytne poskytovateľovi 

podľa bodu 4.9. tohto článku zmluvy, boli v každom vecnom ohľade pravdivé, presné   a 

nezavádzajúce. 

4.12. Zmluvné strany sa zaväzujú aktívne a v dobrej viere navzájom spolupracovať a poskytovať si 

bezodkladne akékoľvek informácie nevyhnutné na riadny výkon práv a plnenie záväzkov 

vznikajúcich z tejto zmluvy, resp. príslušnej objednávky a/alebo by mohli byť dôležité pre jej 

riadne plnenie, predovšetkým sa zaväzujú oznámiť si všetky: 

a. zmeny týkajúce sa ich právneho statusu – napr. vstup do likvidácie, krízu v zmysle § 67a 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 513/1991 Zb.“) alebo začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze  a 

reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b. prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie s plnením, dodatočnú 

nemožnosť plnenia alebo by odôvodňovali posun lehoty na plnenie. 
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Článok V. 

Cena a platobné podmienky 

5.1. Cena za poskytnuté analytické výstupy podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to 

ako cena pevná s možnosťou jej úpravy v prípade podľa bodu 5.5. tohto článku zmluvy. 

5.2. Jednotková cena za poskytované analytické výstupy podľa čl. II tejto zmluvy je určená vo výške 

50,00 EUR/človekohodina (päťdesiat eur a nula centov) bez DPH. Cena za poskytnutie 

analytických výstupov na základe príslušnej objednávky (ďalej len „cena plnenia“) bude 

stanovená ako súčin počtu skutočne odpracovaných človekohodín pri plnení objednávky (t. j. 

pri vypracovaní analytického výstupu) a jednotkovej ceny podľa predchádzajúcej vety, pričom 

počet fakturovaných človekohodín vo vzťahu k plneniu konkrétnej objednávky nesmie 

presiahnuť počet človekohodín uvedených v objednávke podľa bodu 3.6 tejto zmluvy. 

5.3. Cena plnenia podľa bodu 5.2. tohto článku zmluvy predstavuje odplatu za splnenie všetkých 

zmluvných záväzkov poskytovateľa vyplývajúcich z príslušnej objednávky a pokrýva tiež všetky 

a akékoľvek interné a externé náklady alebo výdavky poskytovateľa na splnenie objednávky, t. 

j. na riadne a včasné poskytnutie analytických výstupov, vrátane prípadných prezentácií 

analytických výstupov, konzultácií a vysvetlení k poskytnutým analytickým výstupom na 

základe požiadavky objednávateľa a zapracovania pripomienok alebo vyjadrenia 

k pripomienkam objednávateľa podľa čl. VIII. tejto zmluvy ako aj primeraného zisku. 

5.4. Maximálna cena za poskytovanie analytických výstupov za celú dobu trvania tejto zmluvy je 49 

900,- EUR (slovom štyridsaťdeväťtisícdeväťsto eur) bez DPH. Pre zamedzenie pochybností 

Objednávateľ nie je počas trvania tejto zmluvy povinný vyčerpať celú uvedenú maximálnu 

súhrnnú cenu bez DPH. 

5.5. Cena v zmysle bodu 5.2. tohto článku zmluvy je uvedená s DPH platnou v čase uzatvorenia 

tejto Zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH bude následne upravená aj cena 

uvedená v bode 5.2. tohto článku zmluvy. 

5.6. Cena plnenia v zmysle bodu 5.2. tohto článku zmluvy bude zaplatená po poskytnutí 

analytických výstupov a na základe faktúry vystavenej poskytovateľom na konci kalendárneho 

mesiaca za všetky analytické výstupy akceptované v danom kalendárnom mesiaci formou 

bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku, na číslo účtu poskytovateľa 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za poskytnutie 

analytických výstupov z príslušných objednávok potom, čo sa analytický výstup považuje za 

akceptovaný (čl. VIII bod 8.2. zmluvy) pričom lehota splatnosti každej faktúry je 30 (tridsať) dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

5.7. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené v zákone č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla 

zmluvy podľa evidencie objednávateľa. Prílohou faktúry musí byť akceptačný protokol podľa čl. 

VIII bod 8.2. zmluvy, resp. doklady preukazujúce, že plnenie na základe objednávky bolo zo 

strany objednávateľa akceptované. 

5.8. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo príslušnú 

prílohu, alebo bude obsahovať zrejmé nesprávnosti, vady v písaní alebo počítaní, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi na jej prepracovanie alebo doplnenie, s uvedením 
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nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová 30 

(tridsať) dňová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej, 

doplnenej, resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa. 

 

ČIánok VI. 

Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

6.2. Pred uplynutím doby v zmysle bodu 6.1 tohto článku zmluvy táto zmluva zaniká: 

a. vyčerpaním finančného limitu podľa čl. V bod 5.4. tejto zmluvy, 

b. kedykoľvek na základe písomnej dohody zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v takejto 

dohode, 

c. výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán za podmienok v zmysle bodu 6.3. tohto článku 

zmluvy, 

d. odstúpením od tejto zmluvy za podmienok v zmysle bodu 6.4. a nasl. tohto článku zmluvy. 

6.3. Objednávateľ je oprávnený túto zmluvu kedykoľvek vypovedať aj bez udania dôvodu. 

Poskytovateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať len v prípade podstatného porušenia tejto 

zmluvy objednávateľom. Výpovedná lehota je v dĺžke 3 (troch) mesiacov a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

6.4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak jej takéto právo 

vyplýva zo zákona alebo tejto zmluvy, a to výlučne z dôvodov a za podmienok stanovených v 

príslušnom zákone (napr. § 345 Obchodného zákonníka) alebo výslovne uvedených nižšie v 

tejto zmluve. 

6.5. Za podstatné porušenie zmluvy poskytovateľom sa považuje: 

a. ak poskytovateľ neposkytne analytické výstupy objednávateľovi v zmysle príslušnej 

objednávky v lehote určenej podľa čl. III tejto zmluvy, 

b. ak poskytovateľ postúpi alebo založí pohľadávku z tejto zmluvy v rozpore s čl. IV bod 4.8. 

tejto zmluvy, 

c. ak poskytovateľ opakovane (t. j. viac ako trikrát počas trvania tejto zmluvy) poruší 

ľubovoľnú povinnosť v zmysle tejto zmluvy. 

6.6. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje: 

a. ak je objednávateľ v omeškaní s platením svojich peňažných záväzkov a toto omeškanie 

trvá po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) kalendárnych dní, 

b. ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti o viac ako 15 (pätnásť) 

pracovných dní, 

c. ak opakovane (t. j. viac ako trikrát počas trvania tejto zmluvy) bezdôvodne odmietne 

podpísať akceptačný protokol. 

6.7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a to bez akýchkoľvek sankcií aj ak: 
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a. poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo sa stane spoločnosťou v kríze, 

b. bude na majetok poskytovateľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, 

c. sa proti poskytovateľovi začne exekučné konanie, 

d. komukoľvek, kto je súčasťou organizácie objednávateľa alebo akémukoľvek 

podriadenému či zástupcovi objednávateľa ponúkne alebo dá úplatok poskytovateľ alebo 

jeho podriadený alebo zástupca. 

6.8. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyporiadať záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 

zmluvy. 

6.9. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že právny dôvod pre odstúpenie od tejto zmluvy ako celku 

je zároveň právnym dôvodom pre odstúpenie od každej nesplnenej objednávky, v nadväznosti 

na čo má oprávnená zmluvná strana právo voľby, či odstúpi od zmluvy ako celku alebo len 

príslušnej nesplnenej objednávky, resp. nesplnených objednávok. 

 

ČIánok VII. 

Dôverné informácie a ochrana osobných údajov 

7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých sa 

dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plnení tejto zmluvy, resp. v rámci samotného plnenia 

predmetu tejto zmluvy. Ak nie je ďalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dôvernú informáciu 

sa považuje akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, bez 

ohľadu na formu jej zachytenia: 

a. ktorá sa týka zmluvnej strany (informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 

výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej 

majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a 

programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a 

plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného 

duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane, vrátane objednávky a 

ďalších informácií, pokynov a podkladov, ktoré budú zo strany objednávateľa poskytnuté 

poskytovateľovi v súvislosti s objednávkou na poskytnutie analytických výstupov), 

b. ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred 

nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo 

obsahu, 

c. ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ 

alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej 

zmluvnej strane, 

d. pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v 

Slovenskej republike osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové 

tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované 

skutočnosti). 

7.2. Dôvernou informáciou nie je táto zmluva, informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali 
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verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany   a 

informácie, ktoré je Objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) alebo 

iného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky. 

7.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. zaviaže svojich 

zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho 

alebo u Objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. 

7.4. V prípade, ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Poskytovateľ v mene 

Objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, 

zaväzuje sa Poskytovateľ tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou 

legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe 

osobitného právneho titulu (zmluvy s Objednávateľom, prípadne ak je to možné v súlade s 

danou legislatívou na základe poverenia Objednávateľa, resp. iného obdobného právneho 

úkonu), v ktorom Objednávateľ stanoví predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných 

údajov, povahu a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie 

dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj ďalšie podmienky stanovené 

platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov. 

7.5. Zmluvné strany sa zaväzujú užívať dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na účel, 

na ktorý im boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom 

získané zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy. V prípade, že Objednávateľ poskytne 

Poskytovateľovi dôvernú informáciu v listinnej podobe, Poskytovateľ je povinný ju bezodkladne 

po pominutí účelu jej držania vrátiť Objednávateľovi. 

7.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie budú ochraňovať najmenej s rovnakou 

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však 

najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred 

náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo 

iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, 

pričom ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným 

spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej 

osobe. 

7.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 

mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

7.8. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe 

zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo 

zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti 

sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu. 

7.9. Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku zmluvy ostávajú platné a účinné aj po ukončení 

tejto zmluvy. 
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Článok VIII. 

Akceptácia, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu 

8.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať analytické výstupy na základe objednávky v elektronickej 

forme na e- mailovú adresu objednávateľa uvedenú v čl. X bod 10.1. tejto zmluvy, pričom 

objednávateľ je oprávnený do 10 (desiatich) pracovných dní od poskytnutia plnenia (doručenia 

analytického výstupu) vzniesť odôvodnené pripomienky. Poskytovateľ je povinný v lehote, 

ktorú určí objednávateľ s ohľadom na rozsah analytického výstupu, lehotu plnenia a lehotu, v 

ktorej objednávateľ analytický výstup potrebuje, pripomienky zapracovať alebo vyvolať rozpor, 

ak považuje pripomienky objednávateľa za nedôvodné. Pre zamedzenie pochybností 

poskytovateľ nemá právo na akékoľvek plnenie (odmenu, náhradu nákladov a pod.) súvisiace 

so zapracovaním pripomienok objednávateľa. 

8.2. Ak objednávateľ v lehote podľa bodu 8.1. tohto článku zmluvy nevznesie pripomienky, alebo ak 

v uvedenej lehote oznámi, že k analytickému výstupu nemá pripomienky, alebo ak 

objednávateľ odsúhlasí zapracovanie pripomienok, alebo ak dôjde medzi zmluvnými stranami k 

odstráneniu rozporov, analytický výstup na základe objednávky sa považuje za akceptovaný, o 

čom zmluvné strany bez zbytočného odkladu podpíšu akceptačný protokol. 

8.3. Poskytovateľ zodpovedá za odbornosť poskytovaných analytických výstupov, za ich súlad s 

touto zmluvou, s objednávkami podľa čl. III zmluvy, s oprávnenými záujmami objednávateľa, 

ktoré poskytovateľ pozná alebo s ohľadom na okolnosti prípadu musí poznať a za ich súlad s 

právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

 

8.4. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí objednávateľovi porušením povinnosti pri 

plnení podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený 

domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá je pre porušenie konkrétnej 

povinnosti dojednaná. 

 

ČIánok IX.  

Zmluvné pokuty 

9.1. Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške: 

a. 140,00 € (slovom stoštyridsať eur) za každý pracovný deň omeškania poskytovateľa 

s uskutočnením úkonov podľa čl. III bod 3.5. tejto zmluvy (t. j. s oznámením 

predpokladaného počtu človekohodín podľa písm. a. alebo potvrdením lehoty alebo 

navrhnutím novej lehoty podľa písm. b. na základe požiadavky objednávateľa) 

a s potvrdení objednávky podľa čl. III bod 3.7. tejto zmluvy, 

b. 190,00 € (slovom stodeväťdesiat eur) za každý pracovný deň omeškania poskytovateľa s 

poskytnutím analytického výstupu v lehote na základe objednávky podľa čl. III bod 3.6. 

tejto zmluvy, 

c. 9 000,00 € (slovom deväťtisíc eur), ak poskytovateľ poruší ochranu dôverných informácií v 

zmysle čl. VII tejto zmluvy, 
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9.2. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi 

úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov 

spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

9.3. Zmluvná pokuta a úrok z omeškania sú splatné do 30 dní od ich vyčíslenia a doručenia faktúry 

na ich úhradu zmluvnej strane, ktorá má povinnosť zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania 

zaplatiť, a to na základe faktúry vystavenej dotknutou (oprávnenou) zmluvnou stranou, ak sa 

nedohodnú zmluvné strany písomne inak. 

9.4. Dojednaním o zmluvnej pokute v zmysle bodu 9.1. tohto článku zmluvy ani zaplatením 

zmluvnej pokuty, nie je nijako dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej škody. 

 

ČIánok X. 

Oznamovanie a vzájomná komunikácia zmluvných strán 

10.1. Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, akékoľvek oznámenia, súhlas, schválenia alebo 

rozhodnutia vyžadované alebo predpokladané podľa tejto zmluvy a/alebo dokumenty jednej 

zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane, musia byť vyhotovené písomne    v 

slovenskom jazyku a podpísané príslušnou zmluvnou stranou, resp. oboma zmluvnými 

stranami, ak to vyplýva z kontextu danej písomnosti, a doručené druhej zmluvnej strane 

formou doporučenej zásielky, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby, osobne alebo 

elektronickou poštou na nasledovné adresy: 

Pre objednávateľa:  

Ministerstvo spravodlivosti SR 

Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava 

Tel.: +421 2 888 91530 

E-mail: danka.kovalova@justice.sk 

Oprávnená osoba: Mgr. Danka Kovaľová 

 

Pre poskytovateľa: 

Mgr. Martin Valentovič 

Tel.:  +421 905 415 243 

E-mail: valentovic@mesa10.org, martin@valentovic.com 

Oprávnená osoba: Mgr. Martin Valentovič 

 

10.2. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa považuje za doručenú druhej 

zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom: 

a. elektronickej pošty (e-mail) dňom odoslania e-mailu z e-mailovej adresy odosielajúcej 

zmluvnej strany uvedenej v bode 10.1. tohto článku zmluvy na e-mailovú adresu 

mailto:valentovic@mesa10.org
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prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v bode 10.1. tohto článku zmluvy; 

b. pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi 

s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 

doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. 

V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste 

ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase 

doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná 

strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo 

dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na 

zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty 

vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná 

poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 

10.3. Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť 

písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne. 

10.4. Oprávnené osoby zmluvných strán uvedené v bode 10.1 tohto článku zmluvy zodpovedajú za 

koordináciu a organizačné zabezpečenie realizácie tejto zmluvy a môžu za zmluvnú stranu 

realizovať všetky oznámenia, súhlasy, schválenia alebo rozhodnutia vyžadované alebo 

predpokladané podľa tejto zmluvy, s výnimkou úkonov podľa bodu 10.3 tohto článku zmluvy. 

10.5. Každá zmluvná strana sa zaväzuje bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane 

akúkoľvek zmenu svojich údajov uvedenú v záhlaví tejto zmluvy (najmä obchodného mena, 

názvu, sídla, právnej formy, zástupcov/štatutárnych orgánov alebo spôsobu ich konania, 

bankového spojenia a čísla účtu), ako i kontaktných údajov a oprávnených osôb uvedených v 

bode 10.1 tohto článku zmluvy, a to bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. 

 

ČIánok XI.  

Záverečné ustanovenia 

10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

10.7. Ak táto zmluva neustanovuje inak, zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len vo 

forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými 

zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

10.8. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne 

upravené v tejto zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

ktoré svojím obsahom a účelom  najlepšie  zodpovedajú obsahu a účelu tejto  zmluvy  a 

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej 

republiky, bez použitia kolíznych noriem. 

10.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 

budú prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa 

nepodarí takéto spory riešiť vzájomnou dohodou ani v primeranej lehote v dĺžke najmenej 60  




