
ZMLUVA Q AUDITE A INÝCH UIStOVACÍCH SLUŽBÁCH
Máj 2020

C2009507F0V

článok Č. 1. Zmluvné strany

Klient: Fond ochrany vkladov
Kapitulská 12
812 47 Bratislava

Konajúci prostredníctvom

IČO: 35 700 564
DIČ: 2020862030
IČ pre DPH: 5K2020862030
SpoloČnosť je zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Po, vložka Č.: 566/B

(d‘alej len „ klient“)

Auditor: Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Konajúd prostredníctvon
iČo: 31 343 414
DIČ: 2020325516

pra DPH: 51(2020325516
Spoločnosťje zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: $ro, vložka Č.: 4444/8

(ďalej len „auditor“)

Zmluvné strany $ úmyslom byť viazaně podmienkami uvedenými nižšie uzatvárajú túto zmluvu o audite
a mých uisťovacích službách podľa zákona Č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplrieni
zákona Č. 431/2002 Z. z. o účtovnictve v zneni neskorších predplsov v platnom zneni (ďalej len ~zákon
o štatutárnom audite“) a ~ 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodněho zákonníka v platnom znení
(d‘alej len „Obchodný zákonnílc‘).

Článek Č. 2. Predinet zmluvy

Auditor sa zav&uje poskytnúť klientovi služby vymedzeně v článku Č. 3 tejto zmluvy v súlade
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a klient sa zaväzuje uhradíť za poskytnutě služby auditorovi
odmenu dohodnutú v Článku Č. 5 tejto zmluvy.

Článek Č. 3. Rozsah poskytovaných služieb

3.1. Rozsah služieb súvisiacich s úČtovnou závierkou klienta za rok konČiaci sa 31. decembra 2020 a za
roky končiace sa 31. decembra 2021 a 31. decembra 2022, ktoré sa majú poskytnúť podľa tejto
zmluvy, je:
. overenie úČtovnej závierky a overenie výročnej správy vyžadovaně prislušnými právnymi

predpisml Slovenskej republiky alebo na základe rozhodnutia klienta, ktorý nemá povinnosť
overovania úČtovnej závlerky vyplývajúcu z prislušných právnych predpisov (ďalej len
„štatutárny audit‘),

. ině uisťovacie služby.

3.2. štatutárnv audit

Auditor vykoná štatutárny audit, ako je definovaný v ~ 2 ods. 1 zákona o štatutárnom audite,
v tomto v rozsahtr
. overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok konČiaci sa 31. decembra 2020 a za

roky končiace sa 31. decembra 2021 a 31. decembra 2022 pripravenej, schválenej

Strana 1 zo 16



a podpisanej klientem v zmysle prislušných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďale] len
„štatutárna účtovná závierka‘),

Výsledkom týchto prác bude správa auditora vypracovaná v súlade $ príslušnými záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Auditor vydá správu auditora o štatutárnej účtovnej
závierke klienta za rok končlaci sa 31. decembra 2020 a za roky končiace sa 31. decembra 2021
a 31. decembra 2022.

Správa auditora bude obsahovať samostatnú časť s názvom „Správa o mých právnych
a regulačných požiadavkách“ $ podčasťou „Správa O informáciách zverejnených vo výročnej
správe“, pokiaľ auditor k dátumu vydanla správy auditora ziskal úplné alebo čiastočně mé
mnformácie. mé lnformácle zahřňajú výročnú správu klienta a mé finančně alebo nefinančně
mnformácie (okrem účtovnej závlerky a správy auditora o nei) zahrnuté vo výročnej správe klienta.

Klient je povinný vopred predložiť auditorovi návrh výročnej správy na posúdenie. Auditor prečita
návrh výročnej správy a posúdi, či finančně a nefinančně informácie uvedené v pracovnej ver2ii
výročnej správy sú vo vecnom súlade so štatutárnou účtovnou závierkou a s poznatkami auditora
získanými počas auditu. Ak výročná správa bude k dispozicli až po dátume vydania správy
auditora, auditor požiada vedenie klienta o pisomně vyhlásenie, že auditorovi poskytne konečnú
verziu výročnej správy, keď bude k dispozicii a predtým, ako ju klient vydá, aby auditor mohol
dokončiť postupy v zmysle relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Správa auditora o štatutárnej účtovnej závierke klienta bude vydaná v slovenskom jazyku
a preložená do anglického jazyka a bude spojená $ auditovanou účtovnou závierkou klienta.
Klientovi budú doručené tn výtlačky tejto správy v slovenskom jazyku a dva výtlačky tejto správy
v anglickom jazyku.

3.3. Ině uisťovacie služby

Auditor móže poskytnúť klientovi ďalšie ulsťovacie služby alebo súvisiace auditorské služby za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve na základe objednávky služieb zadanej zo strany klienta
a prijatej zo strany auditora. Objednávka služieb musi byť zadaná a prijatá v pisomnej forme
vrátane prostrednlctvom e-mailu kontaktných osób zmluvných strán uvedených v článku č. 6 bode
6.1 tejto zmluvy. Klient bene na vedomie, že auditor je oprávnený odmietnuť objednávku služieb
v zmysle tohto bodu, ak by poskytovanie požadovaných služieb zo strany auditora bob nezákonně
alebo v rozpore s právnymi predpismi upravujúclmi podnikaterskú činnosť Subjektov Deloitte,
pravidlami nezávislosti alebo profesijnými pravidlami, alebo v dósledku rozhodnutia štátneho
orgánu alebo mého profesijného subjektu alebo zmeny ve vlastnickej štruktúre klienta a jeho
pridruženej osoby.

Článek Č. 4. Miesto plnenia a harmonogram poskytovania služieb

4.1. Auditor sa zaväzuje poskytovať služby podl‘a tejto zmluvy v priestoroch klienta, resp. auditora.

4.2. Predpokladaný harmonogram poskytovania služieb je nasledovný:

Plánovanie auditu a vykonanie predbežných auditorských postupov november/december 2020
(do 15. decembra 2020)

Vykonanie záverečných auditorských postupov Februára 2021

Tieto predbežné termíny sa móžu zmeniť vzhl‘adom na personálne potreby klienta a auditora
a vzhľadon, na ině okolnosti, ktoré sa můžu pri poskytovani služieb podľa tejto zmluvy vyskytnúť.
Klient sa zaväzuje, že auditorovi sprístupní pracovnú verziu ůčtovnej závierky vrátane všetkých
informácii relevantných pre jej zostavenie získaných z hlavnej knihy alebo z pomocných účtovných
knih alebo mnak (vrátane všetkých mnformácii relevantných pre pripravu poznámok), ako aj
pripadných mých informácií, a to do 18. (ebruára 2021. Klient tiež umožni auditorovi zúčastniť sa
fyzickej inventůry majetku a záväzkov a oznámi mu dátumy řyzickej inventúry najmenej jeden
mesiac vopred, ak nie je dohodnuté inak. Za predpokladu, že audítor bude mať k dispozícii tieto
podklady a iniormácie k uvedeným dátumom, predpokladaně terminy ukončenia poskytovanla
služieb a predloženia predbežných verzii správ zo strany audítora budú:

Správa auditora o overení štatutárnej účtovnej závierky 28. február 2021
List vedeniu 31. marec 2021

Ak výročná správa klienta nebude auditorovi predložená k dátumu vydania správy auditora
o štatutárnej ůčtovnej závlerke, zaväzuje sa klient predložit auditorovi konečni~ verziu výročnej
správy najneskór do 30 kalendárnych dni ode dňa vydania správy auditora o overení štatutárnej
účtovnej závierky. Auditor vydá správu auditora o výročnej správe klienta do S pracovných dní odo
dňa doručenla konečnej verzie výročnej správy auditorovi.
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Časový harmonogram a výsledky auditorských a mých uisťovacích služieb definovaných v článku
Č. 3 bode 3.1, ktoré súvisia s účtovnou závierkou klienta za roky končiace sa 31. decembra 2021
a 31. decembra 2022, budú vzájomne dohodnutě podľa potrieb klienta a kapacity auditora.

Výsledkom akéhokoNek oneskorenia zo strany klienta pri poskytnutí uvedenej evidencle,
účtovných výkazov, poznámok účtovnej zévierky a všetkých údajov potrebných pre poskytnutie
služieb podra tejto zmluvy alebo akejkorvek inej súČmnnosti, ktorú je klient podľa tajte zmluvy
povinný poskytnúť, bude oneskorenie uvedeného harmonogramu poskytovania služieb zo strany
auditora. Akékol\‘ek účtovně záznamy, resp. úpravy vykonané klientom Po predložení konečnej
upravenej hlavnej úČtovnej knihy, účtovných výkazov a poznámek účtovnej závierky alebo mých
mnformácii auditorovi möžu mať za následok oneskorenie a/alebo dodatočné poplatky. Auditor sa
zavazuje bezodkladne informovať vedenie klienta o akýchkoNek skutočnostiach vedúcich
k oneskoreniu v dodržaní terminov alebo o mých okolnostiach, ktoré by mohli mať nepriaznivý
vplyv na poskytovanie služieb podra tejto zmluvy bezodkladne Po torn, Čo sa o nich auditor dozvie.
V takomto pripade auditor oznáml klientovi primerane upravený harmonogram poskytovania
služieb.

4.3. Auditor predloží predbežrié verzie správ vedeniu klienta na vyjadrenie a prediskutuje 5 nim
predložené pripomienky. Auditor vydá všetky konečné správy bez zbytoČného odkladu po obdržani
písemných pripomienok od vedenia klienta a po ich prediskutovani. Auditor je však oprávnený
vydať správu auditora aj v pripade, že klient nepredloži pripomienky alebo sa nevyjadri
v primeranej lehote.

4.4. Pre dodržanie harmonogramu poskytovania služieb zo strany auditora je nevyhnutné, aby klient
poskytoval auditorovi kedykol\‘ek počas poskytovania služieb maxirnálnu súčinnosť, pomoc
a spoluprácu, čo okrem něho zahřňa poskytovanie úplných a presných informěcii požadovaných
audítorom riadne a včas. Klient je povinný určiť aspoň jedného pracovnika, ktorý bude zodpovedný
za pinenie administratívnych a mých požiadaviek na účely realizácie predmetu tejto zmluvy. Klient
oznámi rneno určeného pracovníka auditorovi pred začatírn poskytovanla služieb. Auditor predloží
danému poverenému pracovníkovi detailnú požiadavku na informácie. Tieto inřormácie klient
vypracuje a doruči auditorovi pred začatím poskytovania služieb, ak sa nestanovilo inak. Auditor
nezačne poskytovať služby, najmä audit, kým od klienta neobdrží požadované iníormácie. Ak
informácie predložené auditorovi zo strany klienta nie sú doručené včas alebo nebudú dostatočné
alebo primerané, auditor si vyhradzuje právo zrneniť harmonogram poskytovania služieb
primerane podra dostupnosti požadovaných inřormácii a možnosti pracovnikov auditora. Ak
pracovnici auditora dodatočne vynaložia Čas alebo budú musieť požadované mnformácie vypracovať
alebo upravíť, takýto dodatočne vynaložený čas a práce budú viesť k dodatočným poplatkom.

Článok Č. 5. Odmena a platobné podmienky

5.1. Cena za služby uvedené v bode 3.2 bola dohodou zmluvných strán stanovená na 9 900 EUR
(slovom: dev~ťtisicdev~ťsto eur) bez vedrajších vecných výdavkov a DPH. Cena sa bude fakturovať
takto :

Dátum Suma
Ciastková faktúra pri začatí predbežného auditu: 3 960 EUR
Ciastková faktúra pri začati fmnálneho auditu: 3 960 EUR
Konečná faktúra pri vydaní správy auditora o overeni 1 980 EUR
súladu výročnej správy, vrátane prekladu do anglického
jazyka:

Všetky sumy budú splatné do 14 dni odo dňa vystavenia faktúry.

5.2. Ceny boli stanovené dohodou zmluvných strán na základe predpokladu dlhodobého zmluvného
vzťahu, súčasnej velkosti a rozsahu Činnosti klienta, platnej slovenskej legislativy a príslušných
medzinárodných predpisov pre oblasť účtovnictva a auditu. Klient berte na vedomie a súhlasí, že
akákol‘vek zmena týchto faktorov mbže mať za následok zmenu ceny.

5.3. Cena za služby, uvedené v tejto zmluve, vychádza z predpokladu poskytnutia riadnej súčmnnosti Zo
strany klienta, ako sa uvádza v Článku 4 tejto zmluvy a okrem mého vrátane toho, že:
. podporná dokurnentácia podl‘a zoznamu auditorom požadovaných materiálov, účtovné

výkazy, poznámky k účtovným výkazem a všetky údaje potrebné pre poskytnutie služieb
podľa tejto zrnluvy a d‘alšiu súČinnosť, ktorú je klient povinný poskytnúť podra tejto zmluvy,
poskytne klient auditorovi v požaclovanej kvalite a v súlade s dohodnutým Časovým
harmonogramom,
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. porovnaterné údaje uvedené v ůČtovnej závierke nebudú upravované, Či už v důsledku opravy
chyby alebo zmeny účtovnej metódy,

. interně kontroly relevantně pre audit/previerku budú počas celého úČtovného obdobia účinné
a nebudú sa počas účtovného obdobia významne menit,

. komplexně transakcie sú podporené zdokumentovanou účtovnou analýzou pripravenou
klientom a skontrolovanou vedením klienta,

. nedójde k akejkoNek zmene týkajúcej sa predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti
a neexistuje významná neistota v súvislosti s týmto predpokladom,

. klient neporuší zákonné alebo mé regulačně požiadavky, které by mohli mať významný dopad
na účtovnú závierku klienta alebo na služby poskytované zo strany auditora.

Klient bene na vedomie a súhlasi, že akákolVek zrnena týchto faktorov m8že mať za následok
zmenu ceny.

5.4. Auditor si vyhradzuje právo fakturovať dodatečné poplatky z titulu akýchkoľvek zmien uvedených
v bode 5.2 alebo neschopnosti klienta poskytnúť riadnu a včasnú súčlnnosť ako sa uvádza v Článku
4 a bode 5.4 tejto zmluvy, ktorú je povinný poskytnúť podYa tejto zmluvy, okrem mého vrátane
včasného nepredloženia informácií potrebných pre poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy,
v důsledku neúplných alebo nesprávnych inrormácií, ktoré boli poskytnuté auditorovi alebo
v důsledku zmien, ktorě klient vykonal v informáciách už predložených audItorovi. Pokial‘ nie je
dohodnuté inak, výška takýchto poplatkov bude určená na základe dodatočného času, ktorý
auditor vynaloží pne takéto omeškania alebo opravy, a štandardných hodinových sadzieb
príslušných pracovnikov Deloitte, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabulle:

EUR
Partner: 520
Riaditer: 470
Senior manažér: 420
Manažér: 300
Vedúci projektu: 250
Senior konzultant: 200
Konzultant: 150
Senior analytik: 120
Analytik: 100
študenti na odbornej praxi: 60

5.5. Cena za služby uvedeně v bode 3.3 sa urči podra povahy, harmonogramu a rozsahu takýchto
služieb na základe štandardných hodinových sadzieb zúčastnených pracovníkov auditora, ktoré sú
uvedené v bode 5.4, pokiaľ sa nedohodne nat

Článok Č. 6. Oznámenia

6.1. Adresy, telefónne čísla, faxové čísla a e-mailové adresy zmluvných strán na účely ich oznámeni
týkajúcich sa tejto zmluvy sú:

Za auditora: Deloitte Audit s.r.o.
Do pozornosti:
Digital Park II. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:
E-ma

Za klienta: Fond ochrany v‘.1it‘.
Do pozornosti:
adresa uvedená v úvode zmluvy
Tel.: 02 5443 5444
Fax; 02 5443 433S
E-mail:

6.2. Sťažnosť ohťadne poskytovaných služieb alebo žiadosť o poskytnutie d‘alšich mnformácii
o poskytovaných službách možno podať na vyššie uvedené kontaktné údaje auditora.

6.3. 0 zmene kontaktných údajov alebo kontaktných osůb je dotknutá zmluvná strana povinná druhú
zmluvnú stranu inrormovať bez zbytočného odkladu.

Článok Č.?. Obchodné podmienky

7.1. Klient si prečital a súhlasi, že vzájomný vzťah zmluvných strán založený touto zmluvou sa bude,
v súlade s ustanovením ~ 273 ods. 1 Obchodného zákonnika, spravovať Obchodnými podmienkami
spoločnosti Deloitte Audit s.r,o. pre poskytovanie auditu a mých uisťovacích služieb (v zmluve
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označované akc „Obchodné podmienky‘), ktoré sa uvádzajú v Prilohe Č. 1, ktorá tvori
necddehteľnů sůčasť tejto zmluvy.

7.2. V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a Obchodriými podmienkami majú prednosť
ustanovenia tejto zmluvy.

Článok Č. 8. Trvanie a ukoněenle mluvy

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísanla oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúdm Po dni jej zverejnenia podľa prislušných ustanovení zákona Č. 211/2000 Z. z. O
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a dopineni niektorých zákonov v platnom ziieni.
Klient sa zavazuje informovať auditora o zverejnení tejto zmluvy a bez zbytečného odkladu vydať
a doručiť auditorovi písemné potvrdenie O jej zverejneni.

8.2. UkonČenie platnosti tejto zmluvy sa hadi článkom 11 Obchodných podmienok.

ČIánok Č. 9. Záverečné ustanovenia

9.1. Klient vyhlasuje, že získal všetky potrebné povolenia a oprávnenia na uzavretie tejto zmluvy a na
jej plnenie.

9.2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zmluvná Strana
dostane po jednom vyhotovení.

9.3. Neoddeliternou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prilohy:
. Príloha Č. 1 Obchodné podrnienky společnosti Deloitte Audit s.r.o. pre poskytovanie auditu

a mých uisťovacich služieb

9.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tťito zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, nebola
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu preČitali a jej obsahu
porozumeli, a na znak súhlasu s jej obsahem ju poclplsujú.

Deloitte Audit s.r.o. Fond ochrany vkladov

Dátum: Dátum;
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PRÍLOHA Č. 1

OBCHODNĚ PODMIENKV
SPOLOČNOSTI DELOITTE AUDIT S.R.O.

PRE POSKYTOVANIE AUDITU A INÝCH UIStOVACÍCH $LUŽIEB

DEFINÍCIE

„Deloitte“ alebo Spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., so sícllom Digital Park Ii, Einsteinova 23, 851 01
„audítoť‘ Bratislava, Slovenská republika, iCO: 31 343 414, zapisaná v Obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4444/B, je členom
Slovenskej komory auditorov a je zapísaná v zozname auditorských spoločností
vedenom Uradom pred dohrad nad výkonom auditu. Licenclu Č. 14 na
vykonávanie auditu vydal auditorovi Urad pre dohľad nad výkonom auditu,
živnostenské oprávnenia vydal Obvodný úrad v Bratislave, odbor živnostenského
podnikania.

~Subjekty Deloitte“ Jedna, resp. viacero spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej
súkromnej spoloČnosti s ručenim obmedzeným zárukou (UK private company
limited by guarantee), a jej Členské firmy a ich príslušné dcérske spoločnosti
a pridružené spoločnosti, ich právni predchodcovia, nástupcovia a postupnici,
vrátane ich partnerov, vedúcich predstaviterov, Členov štatutárnych orgánov,
majiteľov, riaditel‘ov, zamestnancov, subdodávatei‘ov a zástupcov. Pokiar nie je
v zmluve uvedené inak, Deloitte Touche Tohmatsu Umited ani žiadna z jej
členských finem navzájom nenesú zodpovednosť za konanie či opomenutie
ostatných Členských finem‘ Každá Členská firma predstavuje samostatný
a nezávislý právny subjekt, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť pod názvom
„Deloitte“, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche Tohmatsu“ alebo pod mými
podobnými názvami. „Deloltte Central Europe“ označuje reglonálne združenie
subjektov zastrešených spoloČnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited,
členskou firmou organizácie Deloitte Touche Tohmatsu Limited v strednej
Európe. Služby poskytujú dcérske a pridružené spoloČnosti Deloitte Central
Europe Holdings Limited, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnymi
subjektmi. Deloitte Audit s.r.o. je dcérskou spoloČnosťou spoločnosti Deloitte
Central Europe Holdings Limited.

~Audítor materskej Audítor(i) materskej spoločnosti, resp. ostatných pridružených spoločností
spoločnosti“ klienta.
„Klient“ Klient špecifikovaný v zmluve o audite a mých uisťovacích službách.
„Zmluva“ Zmluva o audite a mých uisťovacich službách, ktorej súčasťou sú tieto Obchodně

podmienky.
„Obchodně Obchodné podmienky spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. pne poskytovanie auditu
podmienky“ a iriých uisťovacích služieb.
wPracovná Všetky informácie týkajúce sa klienta a auditu vrátane pracovných materiálov
dokumentácia“ auditora a/alebo informácií týkajúcich Sa mých služieb poskytnutých na základe

zmluvy.

Článok Č. 1. Odmena a platobné podmienky

1.1. Všetky platby v prospech auditora nárokované podra zrnluvy budů splatné na bankový účet
auditora uvedený na faktúre. Odhad odmeny je založený na predpoklade, že auditor bude mať
v primenanom Čase úplný a promptný pristup do pniestorov klienta, k vedenlu, personálu
a akýmkoNek poradcorn relevantným pre Služby. Auditor tiež predpokladá, že klient bezplatne
poskytne pnacovnikom auditora primerané pracovně priestory, ako aj vhodné kancelárske
prostredie a zariadenia vrátane príležitostných podporných sekretárskych služieb,
fotokopirovania, počítačového vybavenia a pristupu k telefónu, faxu a modemu na účely
komunikácie.

1.2. Audítor ~e oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb počas obdobia, ked‘ je splatná faktúra
klientom neuhradená. V takom pripade auditor oznámi klientovi upravený harmonogram
poskytovania služleb, podl‘a ktorého auditor opäť začne poskytovať služby po prijatí úhrady
splatných faktúr od klienta. Pred pozastavenim poskytovania služieb sa auditor a klient budú
usilovať nájsť vzájomne prijatei‘ně riešenie týkajúce sa splatných neuhradených súm.

1.3. V pripade onieškania klienta s úhradou splatnej faktúry je auditor oprávnený uplatniť si voči
klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania
v súlade S ustanovením ~ 36g Obchodného zákonnika. V prípade, že auditorovi vzniknú v súvislosti
S neuhradenými odmenami Po dátume splatnosti akékol“vek náklady týkajúce sa vymáhania alebo
právnych služieb, je klient tieto povinný uhradiť na základe dodatočnej faktúry vystavenej
auditorom.
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1.4. V prípade akéhokol‘vek sporu v súvislosti S fakturovanou sumou je klient povinný zaplatit sumu,
ktorá nie je sporná. Klient nesie zodpovednost za všetky dane, ako naprikiad DPH, daň z prijmov
a použivania, daň z obratu, zrážková daň a akákol\‘ek podobná daň vyrubená za Služby alebo
v súvislosti s nimi, s výnimkou daní spoločnosti Deloitte z príjmov a nehnuternosti.

Článok Č. 2. Povinnosti auditora

2.1. Auditor sa zav&uje vykonat služby v súlade so zákonom Č. 423/2015 Z. z. O štatutárnom audite
a o zmene a doplneni zákona č. 431/2002 Z. Z. O úČtovnictve v zneni neskorších predpisov
v platnom zneni (ďalej len 0zákon O štatutárnom auditť) a v prípade, že je klient subjektom
verejného záujmu v zrnysle zákona o štatutárnom audite, aj v súlade 5 Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EU) Č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa
štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/Es.

2.2. Zodpovednosťou auditora je splňat etické normy, ktoré sú relevantně pre audit úČtovnej závierky
v Slovenskej republike, vykonat audit s cierom ziskať prirnerané uistenie, že účtovná závierka ako
celok neobsahuje významné nesprávnosti v důsledku podvodu alebo chyby, a vydat správu
auditora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie je vysoký stupeň uistenia, ale nie je to
záruka, že audit vykonaný podľa Medzlnárodných auditorských štandardov (ISA) vždy odhali
prípadnú významnú nesprávnost. Nesprávnosti můžu vzniknút v důsledku podvodu alebo chyby
a považujú sa za významné, ak by holo opodstatnené oČakávat, že jednotlivo alebo súhrnne
ovplyvnia ekonomické rozhodnutia použivatel‘ov, ktoré boll prijaté na základe tejto účtovnej
závierky.

2.3. V rámci auditu v súlade so štandardmi ISA auditor uplatňuje odborný úsudok a zachováva
prořesionálny skepticlzmus počas celého auditu. Auditor tiež:
. identifikuje a posudzuje riziká významnej nesprávnosti úČtovnej závierky v důsledku podvodu

alebo chyby, navrhuje a vykonáva auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a ziskava
auditorské důkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor auditora.
Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v důsledku podvodu je vyššie ako riziko v důsledku
chyby, pretože podvod může zahřňat tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie,
nepravdivé vyhlásenia alebo obidenie vnútornej kontroly,

. oboznamuje sa s vnútornými kontrolami relevantnýrni pre audit, aby mohol navrhnút
auditorské postupy vhodné za daných okolnosti, ale nie aby vyjadrU názor na efektivnost
vnútomých kontrol klienta. Auditor však klientovi pisomne oznámi akékol\‘ek významné
nedostatky v systéme vnútornej kontroly relevantné pre audit úČtovnej závierky, ktoré zisti
počas auditu,

. hodnotí vhodnost použitých účtovných zásad a primeranost účtovných odhadov a súvisiacich
informácfl zverejnených vedením,

. predkladá záver o tom, či vedenie vbodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokraČovania
v činnosti, a na základe získaných audítorských důkazov záver o torn, či existuje významná
neistota v súvislosti 5 udalostami alebo okolnostami, ktoré by mohli významne spochybnit
schopnosť klienta nepretržite pokračovat v Činnosti. Ak auditor dospeje k záveru, že existuje
významná neistota, je povinný upozornit vo svojej správe auditora na súvisiace zverejnené
informácie v úČtovnej závierke alebo, pokiaľ sú takéto zverejnené informácie nedostatočné,
modifikovat svůj názor. Závery auditora však vychádzajú z auditorských důkazov získaných do
dátumu vydania správy auditora. Budúce udalosti alebo okolnosti však můžu spčsobiť, že klient
prestane pokračovat v nepretržitej Ďnnosti, a

. hodnotí celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených
informácii, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

2.4. Vzhradom na vnútorné obmedzenia charakteristické pre audit a pre systém vnútornej kontroly
existuje nevyhnutne riziko, že niektoré významné nesprávne údaje můžu zostat neodhalené aj
napriek tomu, že sa audit riadne naplánoval a vykonal v súlade 5 ISA.

2.5. Cierom auditu účtovnej závíerky je vyjadrit názor auditora, či účtovná závierka ako celok
zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach majetok, záv2zky, vlastně imanie,
výsledky hospodárenia a finančnú situáclu klienta v súlade s prislušnými účtovnými zásadami. Ak
podra názoru auditora existuje zásadné obmedzenie rozsahu jeho prác alebo ak účtovná závierka
obsahuje významné nesprávnosti, auditor vydá odmietnutie názoru alebo vyjadri podmienený
názor alebo záporný názor. Schopnost auditora vyjadrit názor a formulácia jeho názoru budú
závisiet od skutočnosti a okolností existujúcich k dátumu vydania auditorskej správy, Ak auditor
nie je z akéhokol\‘ek důvodu schopný audit dokončíť alebo vytvorit názor, alebo ak si názor
nevytvoril, může odmietnut vyjadrenie názoru alebo vydanie správy ako Výstupu tejto zákazky.
V takom prípade auditor vydá správu, v ktorej podrobne uvedie důvody odmietnutla.

2.6. V zrnysle podmienok zmluvy auditor vydá správu auditora o účtovnej závierke klienta ako celku,
nie o jednotlivých zložkách účtovnej závierky klienta. Na vylúčenie akýchkol\‘ek pochybnosti sa
zodpovednosť auditora v súvislosti 5 výpočtom daňovej povinnosti klienta vyplývajúcej z dane
z prijmov obmedzuje na zistenie chýb a nezrovnalostí v kontexte auditu účtovnej závierky klienta
ako celku.
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2.7. Auditor neplánuje ani nevykonáva postupy s ciel‘om alebo na účel konkrétnej transakcie. Preto
položky, ktoré by mohli byť predmetom záujmu prijimateľa rozhodnuti, nebudú predmetom
postupov. V důsledku toho by se použivatelia auditorskej správy a účtovnej závierky nemalí
výlučne spoliehať na audítorskú správu a na účtovnú závierku a pred prijatim rozhodnuti by mali
vykonať ďalšie primerané skúrnanie.

2.8. Žiadne ústne prezentované správy ani predbežné verzie správ, ktoré auditor pripadne predloží
klientovi, nepredstavujú jeho konečné názory ani závery. Konečné názory alebo závery se uvedú
výlučne v konečnej pisomnej správe auditora.

2.9. Auditor nemá povinnost aktualizovat správy auditora a ně Výstupy svojej práce o následné
udalosti, transakcie alebo zmeny v súvísíacich okolnostiach alebo trhových podmienkach, ktoré
můžu nastat Po vydaní konečnej správy auditora alebo mého Výstupu jeho práce. Akékorvek
služby, ktoré budú poskytnuté na základe zmluvy, budú vychádzat Zo zákonov, nariadeni,
pripadov, rozhodnutí a mých právnych predpisov, ktoré sú účinné v čase poskytovania
konkrétnych služieb a auditor nie je povinný informovať klienta o následných zmenách v týchto
vyššie uvedených prameňoch.

210. Za určitých okolností (napr. ak auditor zisti v súvislosti $ klientom skutočnosti, ktoré nasvedčujú
tomu, že bol spáchaný trestný čin alebo porušené regulačně pravidlá alebo ktoré můžu mať
negativny dopad na hospodárenle klienta) je auditor povinný oznámit tieto informácie prislušným
štátnym orgánom, štatutárnym a dozorným orgánom klienta a mým osobám, ako sa vyžaduje
podra ~ 29 zákona o štatutárnoni audite.

2.11. Deloitte je oprávnený použit na splnenie predmetu tejto zmluvy zamestnancov, poradcov či
konzultantov Subjektov Deloitte alebo akúkol‘vek tretiu stranu. Tým nie je dotknútá zodpovednost
Deloitte za splnenie predmetu tejto zmluvy. Pre vylúčenie akýchkolVek pochybnosti, tito
zamestnanci, poradcovia alebo konzultantmi mých Subjektov Deloitte a/alebo tleto Subjekty
Debute nemajú žiadnu právomoc konat za alebo v mene auditora a vždy konajú pod dohťadom
a podra pokynov auditora ako zmluvnej strany tejto Zmluvy.

2.12. Pokial‘ rozsah Služieb zahřňa audit konsolidovanej účtovnej závierky klienta, auditor může
potrebovat súčinnost subjektov patriacich do skupiny klienta (t. ). všetkých subjektov, ktorých
finančně údaje sa zahMajú do konsolidovane] úČtovnej závierky) a ich audítorov. Auditor může
potrebovat, aby subjekty v skupme klienta požiadali svojich auditorov O vykonanie dodatočných
prác a postupov na účely auditu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorý vykonáva auditor podl‘a
tejto Zmluvy. Zodpovednost za audity mndivlduálnych účtovnýcti závierok alebo finančných
iníormácii subjektov v skupme klienta nesú auditori týchto subjektov, Klient bene na vedomle, že
auditor je povinný zabezpečit poskytnutie dokumentáde O vykonanom audite konsolidovanej
účtovnej závierky vrátane dokumentácie audítorov Zo zahraničia, ktori vykonali auditorské postupy
na účely auditu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorý vykonáva auditor, a predložit túto
audítorskú dokumentáciu príslušným orgánom dohľadu na ich žiadost. Klient sa zaväzuje, že
zabezpečí potmebnú súčinnost subjektov v skupme klienta vrátane toho, že schválla pnistup
auditora k tejto auditorskej dokumentácii v súlade s požiadavkami právnych predpisov, pokiaľ
neexlstujú záväzné právne alebo regulačně prekážky poskytnutla tejto auditorskej dokumentácie
na účely uvedené vyšš‘e.

Článok Č. 3. Práva a povinnosti klienta

3.1. klient a jeho štatutárny orgán zodpovedajú za:
a) identifikáciu činnosti klienta a zabezpečenie dodržiavania prislušných právnych predpisov

Sbovenskej republiky, ktoré sa vztahujú na jeho činnost,

b) vedenie úplněho, preukazného a správneho účtovnictva a pripravu a vernú prezentáciu
účtovnej závierky v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky,

c) zavedenie a zachovávanie takej vnútornej kontroly, aká je podľa neho potrebná na zostavenie
účtovnej závierky bez významných nesprávností z důvodu podvodu abebo chyby,

d) riadne zaznamenávanle operácií v účtovnej evidencui na vypracovanme primeraných účtovných
odhadov, ochranu majetku a zabezpečenie celkovej správnosti účtovnej závierky a jej súladu
5 platným rámcom vykazovania,

e) pripravu, zostavenie a Verně zobrazenie účtovnej závierky,

ľ) vypracovanle podpornej dokumentácie, na ktorej budú vykonané auditorské postupy v súlade
5 podmienkaml zmluvy na účely začlenenia účtovnej závierky klienta do konsolidovanej
účtovnej závierky jeho materskej spoločnosti.
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32. Klient je povinný poskytnúť auditorovi originálne vyhotovenie účtovnej závierky vrátane
poznámok, ktorá bude podpísaná Štatutárnyrn orgánom klienta, a to pred dátumom vydania
auditorskej správy o tejto účtovnej závierke. Klient je takisto povinný poskytnúť auditorovi ďalšíe
finančně výkazy, výročnú správu alebo dokumentácíu na účely zaČlenenia účtovnej závierky
klienta do konsolidovanej účtovnej závierky jeho materskej spoločnosti, a to pred dátumom
vydania audítorskej správy o týchto dokumentoch, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie
tejto zmluvy s ohľadom na dohodnutý rozsah služieb.

3.3. Klient je povinný:
i. umožniť auditorovi pristup k všetkým informáciám, O ktorých klient vie, že sú relevantně pre

zostavenie účtovnej závierky, napriklad k účtovnej evidencii, dokunientom a ďalším
záležitostiam vrátane zápisnic z valných zhromaždení, Zo zasadnutí štatutárnych a dozorných
orgánov a z rokovaní vedenia klienta, a to v dohodnutom termine, požadovanom rozsahu
a na požadovanej úrovni z htadiska detailnosti;

ii. poskytnúť auditorovi ďalšie potrebné informácie a vysvetlenia, ktoré může auditor požadovať
na účely auditu. Klient súhlasi S tým, že auditor je oprávnený požiadať banky alebo pobočky
zahraničných bánk O prístup k inforrnáciám týkajúcich sa klienta, ktorě můžu byť predmetom
bankového tajomstva; a

iii. poskytnúť auditorovi neobmedzený prístup k osobám v spoločnosti klienta, od ktorých je
podľa rozhodnutia auditora potrebné ziskať auditorské důkazy.

3.4. Klient sa zavazuje zabezpečiť, že výbor pre audit‘ ak existuje, alebo orgán, ktorý plni jeho řunkciu,
pozve auditora na svoje zasadanie, aby mal auditor možnosť výboru oznámiť podstatné
skutočnosti zistené počas auditu.

3.5. Na žiadosť auditora klient bezodkladne zabezpečí stretnutie medzi auditorom a štatutárnymi
orgánmi klienta (t. j. podľa okolnosti predstavenstvorn alebo konateľmi) a dozornou radou
a výborom pre audit, ak sú zriadené, alebo akúkorvek inú komunikáciu so štatutárnymi
a dozornými orgánmi, ak o to auditor požiada. Táto komunikácia sa zabezpečí tak, aby sa
nenarušil harmonogram realizácie auditu uvedený v zmluve.

3.6. Klient je povinný poskytnúť auditorovi pravdivé, správne a úplné intormácie potrebné na výkon
auditu a poskytnutie mých uisťovacich služieb a bude auditorovi zodpovedať za Škodu spósobenú
v důsledku porušenia tejto povinnosti podľa prislušných právnych predpisov. ZahHia to súhlas
klienta s tým, že bude auditora inřormovať O skutočnostiach, ktoré můžu mať vplyv na účtovnú
závierku a ktoré sa klient může dozvedieť v obdobi od dátumu vydania správy auditora do dátumu
vydania účtovnej závierky.

3.7. Klient je povinný zabezpečiť, že informácie a vysvetlenia príslušných vedúcich pracovnikov klienta
budú na žiadosť auditora poskytnuté aj v pisomnej forme a budú podpisané zodpovedným
pracovnikom klienta.

3.8. Klient zabezpečí, že všetky informácie a údaje potrebné na splnenie predmetu zmluvy budú
auditorovi k dispozícii v terminoch dohodnutých v harmonograme poskytovania služieb. Klient
zabezpečí, že pred auditororn nebudú zamlčané žiadne informácie, ktoré audítor potrebuje na
účely pinenia predmetu zmluvy, bez ohľadu na to, či auditor takého informácie špeciflcky
požadoval.

3.9. Klient poskytne auditorovi na jeho žiadosť ~Vyhlásenie vedenia spoločnosti“ podpísané jeho
štatutárnym orgánom (a podi‘a potreby osobami poverenými spravovaním), ktorým potvrdi
důležité ústne vysvetlenia a vyhiásenia poskytnuté zo strany klienta auditorovi v súvislosti 5
auditorii,

3.10. Klient nesmie zverejniť inřormácie, ktoré audítor neoveril, takým spůsobom, na základe ktorého by
sa ich prijemca mohol domnievať, že ich auditor overil, Klient takisto nesmie použiť meno
auditora‘ jeho správy alebo ich časti, Výstupy jeho služieb na iný účel a mým spůsobom než je
dohodnutý v zmluve alebo ktorý vyplýva z kogentných ustanovení príslušných právnych predpisov
Slovenskej republiky alebo v zmysle písomného súhlasu auditora. V pripade nedodržania
dohodnutých podmienok použitia správ auditora, ich častí alebo Výstupov služieb auditora zo
strany klienta alebo v pripade ich zneužitia klientom, je klient povinný uhradíť auditorovi tým
spósobenú Škodu.
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3.11. Klient může vypracovať ďalšie dokumenty, ktoré plánuje zverejniť, spristupniť alebo Inak
poskytnúť tretim osobám. Na účely tohto bodu sú ďalšie dokumenty definované ako akékoNek
dokumenty obsahujúce audítorskú správu alebo jej časC, odkaz na správu auditora alebo na
auditora, pričom obsahujú ině, dodatočné alebo neúplné informácie než auditovaná účtovná
závierka, s kterou je auditor spéjaný (napr. prospekt emitenta cenných papierov, verejné
informácie vkladaně do zbierky listin atď). Klient je povinný auditorovi vopred a primeraným
spbsobom oznámiť vypracovanie akéhokoľvek takéhoto dokumentu a poskytnúť audítorovi návrh
takéhoto ďalšieho dokumentu na posúdenie, povoliť auditorovi dokončenie postupov vrátane
posúdenia následných udalosti, ktoré sa vyžadujú v súlade s odbornými štandardmi a po
uspokojivom dokončeni postupov získať od audítora súhlas so zahrnutím auditorskej správy aiebo
s uvedením odkdzu na audítorskú správu alebo na auditora pred zverejnením takéhoto
dokumentu, jeho spristupnenim alebo poskytnutím tretlm osobám.

3.12. Klient ďalej súhlasi, že pred umiestnenim audítorskej správy a účtovnej závierky, $ ktorou je
auditor spájaný, na webovú stránku, oznámi túto skutočnosť audítorovi a ziska jeho súhlas
s takýmto umiestnenim. Auditor a klient sa d~lej dohodli, že pri akejkoľvek elektronickej
distribúcii, napr. na webovej stránke klienta, je vedenie klienta výlučne zodpovedné za akúkolVek
reprodukciu audítorskej správy, akc aj za zabezpečenie, že skutočnosti, o ktorých auditor vydal
správu, sú presné a úplné.

3.13. Pred poskytnutim služieb podra tejto zrnluvy Sa klient zav&uje, že auditorovi poskytne inřormácie,
ktoré sa vyžadujú podra zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou prijmov Z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v platnom znení (d‘alej (en „zákon o ochrane pred legallzáciou prijmov z trestnej Činnosti),
a bezodkladne oznárni auditorovi akékoPvek zmeny v informáciách poskytnutých podľa tobto bodu,
ktoré nastanú počas doby platnosti tejto zmluvy.

3.14. Klient sa zavazuje, že vylúči postih a odškodni auditora v súvislosti s akýmikorvek žalobami,
súdnym konanim, náhradou Škody, nárokmi tretich strán, záväzkami, nákladmi a výdavkami
(okrem něho vrátane všetkých odmien za právne zastúpenie a s tým súvisiacich nákladov a za čas
pracovníkov auditora strávený v danej veci), které sú spojené s poskytovanirn služieb auditora
podra tejto zmluvy v důsledku (i) akéhokorVek porušenia povinnosti klienta podra tejto zmluvy
alebo v súvislosti $ nim, (ii) akéhokorvek skreslenia informácii vedenim klienta v súvisiosti
s realizáciou tejto zmluvy alebo (iii) akéhokol“,ek skreslenia správy auditora alebo jej obsahu ze
strany klienta.

Článok Č. 4. Obmedzenie zodpovednosti

4.1. V súlade s 5 28 ods. 3 zákona a štatutárnom audite auditor zodpovedá za Škody spůsobené pri
výkone štatutárneho auditu do výšky dvadsať (20) násobku odmeny za štatutárny audit, která je
špecifikovaná v zmluve, alebo, ak nie je špecifikovaná v zmluve, ktorú auditor priradi za časť
služieb poskytnutých podra tejto zmluvy akc štatutárny audit, v súvlslosti 5 klientom, ktorý je
subjektem verejněho záujmu, a do výšky desať (10) násobku takej odmeny v súvislosti
s klientom, ktorý nie je subjektem verejného záujmu. Na účely tohto bodu a v súlade $ 5 2 ods. 1
zákona o štatutárnom audite sa Štatutárnym auditem rozumie overovanie individuálnej účtovnej
závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej výročnej správy alebo
konsol‘dovanej výročnej správy, které povinne vyžadujú príslušně právne predpisy alebo které sa
vykonáva sa základe rozhodnutia klienta, který nemá povinnosť overovania individuálnej účtovnej
závierky alebo konsolldovanej účtovnej závierky a overovania individuálnej výrcčnej správy alebo
konsolidovanej výročnej správy.

4,2. V súvislostl so službami poskytnutými podľa tejto zmluvy, okrem štatutárneho auditu,
zodpovednosť Deloitte za Škody spůsobené porušením záväzkov vyplývajúcich Zo zmluvy bez
ohradu na právny základ nároku, nepresiahne sumu odmeny za prísiušné služby Deloitte
poskytnuté podl‘a zmluvy uhradenej riadne a včas, t. j. v iehote splatnosti uvedenej na faktúre za
služby, v súvislosti s kterými Škoda vznikla, s výnimkou pripadov, ked‘ hola škoda spůsobená
úmyseiným konanim alebo opomenutím ze strany Deloitte, pričom ůmyselné spbsobenie Škody zo
strany Deloitte musí byť potvrdené právoplatným rozsudkom prislušného súdu.

4.3. Auditor nenesie zodpovednosť za ušlý zisk ani za žiadne nároky tretich strán voči klientovi alebo
jeho pridruženým osobám‘ vedúcim pracovnĺkom, riaditeťom, zamestnancom, zástupcem alebo
predstaviteľom, aj keby boli primerane predvidaterná alebo keby bol auditor informovaný, že klient
může takúto Škodu vyplývajúcu z nároku tretich strán utrpieť.
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4.4. Auditor nebude za žiadnych okolností zodpovedať za Škody spůsobeně klientom alebo jeho
pridruženou osobou alebo za škody, ktoré vzniknú akýmkol~ek spůsobom Z důvodu akejkorvek
nedbanlivosti, podvodných úkonov alebo opomenutia, nesprávnych vyhláseni alebo neplnenia zo
strany klienta alebo akejkol‘iek jeho pridruženej osoby‘ alebo akejkolVek tretej strany, alebo
v súvislosti s uvedeným. Akákorvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá má priamu alebo
nepriamu účasť na riadeni, kontrole‘ resp. majetku klienta, ako aj akýkol~ek subjekt, združenie,
nadácia alebo má organizácia, v ktorej má klient priamu alebo nepriamu účasť na riadení,
kontrole, resp. majetku, ako aj zamestnanci a zástupcovia klienta, sa na tento účel považujú za
pridružené osoby klienta.

4.5. Bez ohradu na uvedené auditor nebude niesť zodpovednosť za škody spůsobeně interpretáciou
zákona alebo účtovných predpisov Zo strany auditora s výnimkou pripadov, ked‘ takáto
interpretácia vychádzala z odborných poznatkov dostupných a všeobecne akceptovaných v čase
poskytnutia alebo použitia takejto interpretácie.

4.6. V nadv~znosti na ustanovenie ~ 379 Obchodného zákonnika zmluvné strany zhodne vyhlasujú
a súhlasia, že v čase podpísanla zmluvy a pri vzniku závázkového vzťahu podl‘a zmluvy,
5 prlhliadnutím na všetky skutočnosti, které auditor v čase uzatvárania zmluvy poznal alebo ph
primeranej starostlivosti mal poznať, auditor nepredvidal alebo nemohol predvidať, že v důsledku
porušenia, resp. v súvislosti s porušením, ktorejkol‘vek z jeho povinnosti vyplývajúcich zo
závazkového vzťahu založeného zmluvou může klientovi spůsobiť škodu (resp. může klientovi
vzniknúť škoda) ve výške prevyšujúcej sumu uvedenú v tomto článku.

4.7. KlIent súhlasi s tým, že má zmluvný vzťah výlučne s audítorom, t. j. spoločnosťou, s ktorou
uzatvára zmluvu za účelom poskytovania služieb. Bez ohľadu na skutočnosť, že služby podl‘a
zmluvy budú poskytované jednotlivými partnermi a zamestnancami auditora (a v niektorých
pripadoch poskytované prostredníctvom Subjektov Deloitte na základe zmluvy a poskytovaní
služieb alebo inej zmluvy), žiadny takýto partner alebo zamestnanec ani žiaden iný Subjekt
Debute nemá v úmysle prevziať zodpovednosť za služby podľa zmluvy. Klient súhlasi, že žiaden
Subjekt Deboitte (s výnimkou Deboitte uzatvárajúceho zmluvu) nebude niesf zodpovednosť za
služby podľa zmluvy. Klient ďalej súhlasí 5 tým, že nevznesme žiadne nároky (či už na základe
zmluvy, občianskoprávneho deliktu, porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, okrem něho
vrátane nároku z titulu nedbanlivosti) voči žiadnemu Subjektu Deloitte (s výnimkou Deloitte, ktorý
uzatvorib túto zmluvu), vzhradom na to, že výlučne auditor nesie voči klientovi zodpovednosť za
konanie alebo opomenutie Subjektov Deloitte, pokiaľ ide o služby poskytované podľa tejto zmluvy.
Klient takisto zabezpeči, že žiaden ďalší člen skupiny klienta, ktorý nie je stranou zmluvy,
nevznesie žiaden nárok ani nezačne konanie akejkoNek povahy (či už na základe zmluvy,
občianskoprávneho deliktu, porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, okrem mého vrátane nároku
z titulu nedbanlivosti) akýrnkol\‘ek spůsobom v súvislosti alebo v spojení s touto zmluvou voči
ktorémukol‘vek zo Subjektov Deloitte.

4,8. Počas poskytovania služieb v zmysle tejto zmluvy může auditor komunikovať 5 klientom
elektronicky. Klient si je vedomý, že v pripade takejto komunikácie nemožno zaručiE úplnú
bezpečnosť a bezchybnosť a že takéto mnformácie můžu byť zachytené, poškodené, můžu sa stratiť,
zničiť, můžu byť doručené neskoro alebo neúplné, alebo můžu byť inak negativne ovplyvnené.
Klient bene na vedomie, že audItor nebude niesť zodpovednosť za žiadne straty ani škody
spůsobené takouto elektronickou komunikáciou a tým, že sa klient na takúto komunikáciu
spoťahol.

Článok Č. 5. Dóvernosť informácii

5.1. V rozsahu, v ktorom auditor v súvislosti s touto zmluvou ziska informácie týkajúce sa klienta alebo
skupiny klienta, ktoré sú spristupňovanou stranou označené ako dóverné alebo z jej povahy
bezpochyby vyplýva, že sú d&verné (d‘alej len „dóverné informácie“), audítor sa zaväzuje
zachovať mlčanhivosť o dóverných mnformáciách a tieto důverné inřormácie nespristupniE tretim
stranám bez súhlasu klienta. Klient týmto vyjadruje súhlas s tým, aby auditor spristupnil důverné
mnformácie (a) akémukol‘vek zmluvnému dodávatel‘ovl poskytujúcemu administrativne,
infraštruktúrne alebo mé podporrié služby ako aj Subjektu Deloitte a čb pracovníkom, či už
v rámci Eurápskej únie alebo mimo nej za predpokladu, že tito dodávatelia abebo Subjekty Deloitte
sú viazani obdobným záv~zkom mlčanlivosti (b) subdodávateľom, ktorí poskytujú služby
v spojitosti s touto zmluvou a ktori sú viazaní obdobným záväzkom mlčanlivosti, a (c) právnym
poradcom auditora, poisťovniam alebo d~lšim osobám v pripadoch vyžadovaných zákonom,
správnym alebo súdnym konaním, v súlade s prislušnými profesijnými štandardami alebo
v súvlsbosti so súdnym spororn (v rozsahu povolenom príslušnými kogentnými právnymi predpismi
alebo profesijnými štandardami), alebo potrebou chrániť oprávnené záujmy Deloitte.
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5.2, $ výnimkou, ked‘ kogentně právne predpisy alebo profesijné štandardy ustanovujú opak, záv~zok
mlčanlivosti uvedený v tomto článku sa nevztahuje na ‘nformácie, ktoré:
. sú alebo sa stanů verejne prístupnýml (okrem něho vrátane informácií predložených štátnym

orgánom a pristupných verejnosti) flak než následkom porušenia mlčanhvosti za strany
audítora, alebo

. sú spristupneně auditorovi tretou stranou bez v podstate rovnakého obmedzenia ako sa uvádza
v týchto Obchodných podmienkach, alebo

. sa stanů prístupné auditorovi bez povinnosti zachovat mlčaniivosť za zdroja něho aRo je klient,
o ktorom auditor primerane predpokladá, že nie je viazaný zo strany klienta zákazom
spristupnit tieto informácie auditorovi, alebo

. sú známe auditorovi pred ich ziskanim od klienta bez povinnosti zachovat mlčanlivost
v súvislosti s týmito informáciami, alebo

. sú vypracované auditorom nezávisle od spristupnenia takýchto informácii Deloitte zo strany
klienta.

5.3. V súvislosti so službami, ktoré auditor poskytuje, móžu auditori materskej spoločnosti klienta
požadovat, aby auditor vykonal dodatočné postupy, vypracoval dodatočné správy, poskytol
intormácie alebo umožnil pristup k svojej Pracovnej dokumentácii, alebo aby poskytol inú
súčinnost, Klient splnomocňuje auditora, aby na takéto požiadavky reagoval tak, ako to uzná na
základe vlastného uváženia za primerané. Odmenu za prácu a náklady, ktoré auditorovi vzniknú
v súvislosti s reagovanim na takéto požiadavky, uhradi klient na základe audítorom vystavených
faktúr. Auditor je povinný čo najskór predložit klientovi odhad odmeny a nákladov, ktoré v tejto
súvislosti vznlknú. Klient povolUje akúkol‘vek komunikáciu a spoluprácu medzi auditorom
a materskou spoločnostou klienta a auditormi materskej spoloČnosti klienta, a nepovažuje takúto
komunikáciu a spoluprácu za porušenie požiadaviek na zachovanie dóvernosti informádí podra
tejto zmluvy a zákona a štatutárnom audite.

5.4. Zmluvně strany berti na vedomie a akceptujú, že ktorákoľvek zo zrnluvných strán je oprávnená
sprístupnit dóverné iníormácie v prípade, že sa to vyžaduje podra zákona alebo v súlade so
zákonom Zo strany súdu alebo štátneho, regulačného alebo mého príslušného orgánu. Takéto
spristupnenie sa nebude považovat za porušenie záväzku mlčanlivosti zo strany spristupňujúcej
strany. Pokial‘ to prislušné právne predplsy nezakazujú, spristupňujúca strana vynaloži primerané
úsilie, aby druhej strane vopred oznámila takéto spristupnenie, a poskytne druhej strane taků
pomoc‘ ktorá sa móže primerane vyžadovat, aby táto druhá strana mohla zasiahnuť a zabránit
sprístupneniu, ak to bude primerané. V prípade neposkytnutia takéhoto oznámenia vopred
spristupňujúca strana bude informovat druhů stranu o takomto spristupneni bezodkiadne Po
takomto spristupnení, pokial‘ to prislušné právne predpisy nezakazujů. Klient sa zaväzuje zaplatit
auditorovi za prácu a náklady‘ ktoré mu vzniknú pri plneni požiadaviek podra tohto bodu. Odmena
auditora za prácu sa vypočita podra času stráveného zamestnancarni Deloitte a ich štandardných
hodinových sadzieb, ktoré sa uvádzajů v tejto zmiuve.

5.5. Všetky správy alebo ině materiály vypracované auditorom pre klienta sa považujú za důverné,
slúžiace na internú potrebu klienta a na účely uvedené v te)to zmluve, okrem prípadov, Red‘ sa ich
zverejnenie vyžaduje podra zákona alebo nariadenia. Klient nie je oprávnený použit správy ani Ině
materiály vypracované audítorom na žiadny iný účel ani poskytnút alebo spristupnit správy aiebo
ině materiály tretim stranám bez predchádzajúceho pisomněho súhlasu auditora a na základe
podmienok dohodnutých $ auditorom. Všetky inforniácie týkajúce sa klienta a auditu, resp. mých
služieb poskytnutých podVa zmluvy, zozbierané audítorom a tvoriace Pracovnú dokumentáciu, sú
majetkom auditora.

5.6. Klient súhiasi stým, že auditor je oprávnený používat v budúcnosti meno klienta a jeho logo
a všeobecný popis poskytnutých služieb v akýchkol~iek odborných, marketingových alebo
propagačných materiáloch audítora na účely doloženia jeho skúseností a pre jeho interně potreby.

5.7. Klient je povinný dodržiavat mlčanlivost O metodológlách a technolágiách, ktoré auditor použil pri
poskytovaní služieb.

5.8. V pripade ukončenia tejto Zmluvy klient povolUje akúkorvek komunikáciu a spoiuprácu medzi
audítorom a nastupujúcim auditorom klienta (o ktorom bude klient informovat spoločnost Deloitte)
v potrebnom rozsahu podl‘a platných právnych predpisov a auditorských štandardov. Táto
komunikácia sa nebude považovat za porušenie závazku mlčanlivosti podl‘a Zmluvy.
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Článok Č. 6. Práva duševněho vlastníctva

6.1. Auditor je nosíterom všetkých autorských práv a mých práv duševněho vlastnictva na všetko, čo
vytvoril pred alebo počas poskytovania služieb, okrem mého vrátane na celú audítorskú
dokumentáciu (s výnimkou mndividuámnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky,
výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy klienta), vrátane správ, pisomného
poradenstva, listov, odporúčani alebo mých výstupov poskytovania služieb klientovi (v zmluve
a Obchodných podmienkach aj ako „Výstupy“). Výstupy zostávajú vo vlastnictve auditora.
Momentom úhrady ceiej odmeny za poskytovanie služieb udeluje Deloitte klientovi pine spiatenú
a nevýhradnú llcenciu na použitie Výstupov na účely špecifikované v zmluve alebo vo Výstupoch
v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy. Licencia sa udel‘uje na obdobie trvania majetkových
práv k Výstupom. Spósoby použivanía Výstupov ako aj vecný a územný rozsah licencie sú
obmedzené úČelom, na ktorý boll Výstupy vypracované.

6.2, AudItor je vlastnikorn všetkých práv (a to najmä autorských práv a ostatných práv duševného
vlastnictva) a ďalších práv uživať a spristupňovať svoje myšlienky, koncepty, know-how,
metodológie, technológie, procesy, pracovně postupy, znalosti, vrátane ich úprav, v rámci svojej
podnikaterskej činnosti, pričom klient neuplatní ani nespůsobí, aby bob uplatnené, akékoii‘tek
obmedzenle alebo zamedzenie výkonu týchto práv zo strany akéhokol\‘ek Subjektu Deloitte abebo
ich pracovnikov. Akékoľvek práva duševného vlastníctva a majetkové práva k materiálom, ktoré
klient poskytol v súvislosti s plnením tejto zmluvy, patria klientovi, s výnimkou keď sú súčasťou
Pracovnej dokumentácie. Klient berle na vedomie a súhlasi s tým, že pri poskytovaní služieb podl‘a
zrnluvy si může auditor osvojiť či ziskať znalosti‘ skúsenosti, zručnosti a myšlienky všeobecnej
povahy a že auditor může tieto znalosti, skúsenosti, zručnosti a myšlienky ďalej použiť
a spristupniť pri svojej činnosti.

6.3. Klient taktiež ziska pristup k technoiógiám Deloitte dodaným spobočne so službami a bude mať
právo 1cl, používať, a to výhradne za účelom ziskania služieb a v súlade s akýmikoľvek bicenciami,
ktoré sa na príslušné technológie Deloitte vzťahujú a ktoré sú zo strany Deloitte klientovi
oznámené a s ktorými klient vyjadril súhlas prostrednictvom svojho podpisu.

6.4.,,Technológie Deloitte“ znamenajú všetok know-how a softvér, systémové rozhrania, Šablóny,
metodiky, nápady, koncepcie, techniky, nástroje, procesy a technológie vrátane technoiógii
a algoritmov na základe webu, ktoré vlastní akýkob\‘ek Subjekt Deloitte alebo ku ktorým vlastní
bicenciu abebo ich vyvija akýkol‘vek Subjekt Deloitte, a ktoré používa Deloitte pri realizácií služieb
alebo mých záväzkov.

Článok Č. 7. Ochrana osobitých údajov a úschova dát

7.1 Deflnicie

„Prevádzkovater‘ znamená prevádzkovater alebo prevádzkovater údajov (v zmysie definicii
v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov).

„Právne predpisy o ochrane osobných údajov‘ znamenajú tieto právne predpisy v pbatnom
rozsahu: (a) vnútroštátne zákony implementujúce smernicu O ochrane údajov (95/46/EHS)
a smernicu o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (2002/58/ES), (b) GDPR a Cc)
akýkol\‘ek iný podobný vnútroštátny zákon o ochrane súkron~ia.

„Osobně údaje“ znamenajú akékoi\,ek osobně údaje (v zmysie derinícií V Právnych predpisoch
o ochrane údajov) spracované v súvislosti so službami alebo v rámci siužieb.

‚.Sprostredkovater znamená spracovatef údajov alebc‘ sprostredkovater (v zmysle definicli
v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov).

„Prljemca“ znamená fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo íný
orgán, ktorým sú osobně údaje poskytnuté (ako je podrobnejšie definovaně v právnych predpisocii
o ochrane údajov).

7.2 Informácie O spracúvani osobných údajov

Strany berú na vedomie, že Osobně údaje poskytnuté klientom aiebo jeho zamestnancami
a zástupcarni budú spoločnosťou Deloitte ako Prevádzkovatei‘om spracované na účel alebo
v súvislosti 5:
Ci) poskytovanim služieb; (ii) plnenim prisiušných zákonných, regubačných alebo odborných
požiadaviek, (iii) riešenim požiadaviek prísbušných orgánov a komunikácie s nimi, (iv) správou
Zmbuvy, rmnančného účtovnictva, internou analýzou súladu a rizik a vzťahov s klientmi,
(v)využívaním systémov a aplikácii (hosťovaných abebo lnterných) pre služby informačných
technotógii a mnformačných systémov („UČely“).
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Osobně údaje möžu zahřňať údaje o klientových zástupcoch, zamestnancoch‘ Členoch
projektového timu‘ dodávateloch a zmluvných partneroch‘ ako aj Osobně údaje zahrnutě
v in(ormáciách obdržaných spoločnosťou Deloitte v súvislosti so Zmluvou.

Na Účely uvedené vyššie móžu byť Osobně údaje spristupnené/prenesené a spracúvané
Prijemcami Osobných údajov (vrátane Prevádzkovaterov Osobných údajov a Sprostredkovateľov
Osobných údajov) uvedených v aktuálnom Vyhláseni Deloitte o spracovani osobných údajov.
Prenos osobných údajov mčže zahřňať aj prenos mimo územia Eurápskeho hospodárskeho
priestoru (ElIP) pod podmienkou, že sú splnené právne požiadavky stanovené Právnymi predpismi
o ochrane osobných údajov pre takýto prenos.

7.3 Ustanovenie bodu 7.2 je zhrnutie platného Vyhlásenia Deloitte O ochrane osobných údajoch
(„Vyhlásenie O ochrane osobných údajov“) a tile je úplným znením Vyhlásenia O ochrane osobných
údajov, ktoré je dostupně na nasledovnej adrese
htto://www2.delpitte.comfpiobpl/en/Dppes/abput-
deloitte/articles/ce list of clients personal data.html. V rozsahu‘ v ktorom to nevyžaduje
neprimerané úsilie, je klient povinný zabezpečiť, že dotknuté osoby (prislušní zamestnanci,
zástupcovia, zmluvni partneri a klienti) sú oboznámené s Vyhlásením O ochrane osobných údajov.

7.4 Llchovávanie údaiov: Pracovná dokumentácia, vrátane Osobných úciajov a Dčverných informácii,
bude uchovávaná Po dobu 10 rokov Po ukončení zmluvněho vzťahu alebo Po dobu vyžadovanú
prislušnou právnou úpravou vzťahujúcou sa boj proti legalizácii prijmov z trestnej činnosti alebo
mých príslušných zákonov a nariadeni.

7.5 Pri spracovani Osobných údajov je každá zmluvná Strana povinná dodržiavať Právne predpisy
o ochrane osobných údajov. Klient potvrdzuje, že všetky osobně údaje poskytnuté spoločnosti
Deloitte boji získané zákonným spósobom, oprávnene a transparentným sp8sobom.

Článok Č. S. Postúpenle

8.1. žiadna zo zrnluvných strán nesmie postúpit ani inak previesť túto zmluvu ani práva a povinnosti
z nej vyplývajúce bez prechádzajúceho výslovného písomného súhlasu druhej strany s výnimkou
toho‘ že Deloitte mčže postúpiť ktorékoriek zo svojich práv alebo záv&kov týkajúce sa
poskytnutia služieb podľa tejto zmluvy na akýkoNek Subjekt Deloitte a na akéhokol\‘ek právneho
nástupcu svojho podnikania.

8.2. Na základe tejto Zmluvy sa žiadna zo zmluvných strán nestáva sprostredkovatelbm, distribútorom,
zamestnávaterom‘ partnerom‘ splnomocnencom, spoluvlastnikom ani predstaviterom druhej
zmluvnej strany ani nevzniká partnerstvo ani spoločný podnik.

Článok Č. 9. Rozhodné právo a rlešenie sporov

9.1. Táto zmluva vrátane priloh k nej a všetkých súvisiacich skutočností sa bude riadiť a vykladať
v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky‘ najm~ zákonom O štatutárnom
audite a Obchodným zákonníkom. Akákorvek žaloba alebo konanie vyplývajúce z tejto zmluvy
alebo služieb alebo v súvislosti s nimi budú vznesené a vedené pred príslušnými súdmi Slovenskej
republiky.

9.2. Zmluvné Strany súhlasia‘ že sa v dobrej viere a bez zbytočného odkladu pokúsia vyriešiť
akýkol\‘ek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto zmluvy alebo V súvislosti 5 ňou vzájomným
rokovanim. Ak sa spor alebo nárok nevyrieši do 30 dni od predloženia sporu/nároku druhej strane
na rokovanie, je ktorákoWek zmiuvná strana oprávnená predložiť takýto spor na rozhodnutie
prislušnému súdu v Slovenskej republike. Ziadna skutočnosť uvedená v tomto bode nebude brániť
žiadnej Zo strán kedykol%‘ek pred alebo Po iniciovani postupov zmierlivého riešenia sporu začať
súdne konanie na ochranu akýchkol‘vek práv duševného vlastnictva, obchodného tajomstva alebo
dóverných informácii alebo na zachovanie akéhokol\‘ek zákonného práva alebo dostupného
prostrledku nápravy.

Účinné od 24. marca 2020 Strana 11 z t6



Článok Č. 10. Úplná dohoda a zmeny zmluvy

10.1. Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán O predmete tejto zrnluvy a nahrádza všetky
predchádzajúce dohody, závazky, vyhlásenia alebo komunikáciu zmluvných strán, ůstnu alebo
pisomnú, týkajúcu sa predmetu zmluvy, pokiaľ nie sú v tejto zmluve uvedené Inak, Ak Deloitte na
základe požiadavky klienta už začal vykonávať práce (napr. zhromažďovanle informácii,
plánovanie projektu alebo poskytnutie prvého odporúčania), klient súhlasi, že táto zmluva
predstavuje písornné potvrdenie ústnej dohody uzatvorenej medzi zmluvnýnii stranami v deň
začatia prác.

10.2. Zmiuva a všetky jej prilolty uvedené v zmluve vrátane týchto Obchodných podmienok predstavujú
úpinú dohodu klienta a Deloitte v súvislosti so službami, Výstuprni a mými výsledkami prát, ktoré
sú špecifikované V zmluve a ktoré majú byť poskytnuté audítorom, a v súvislosti so
zodpovednosťou auditora za ne. Uplatnenie týchto Obchodných podmienok móže byť vylúčené
alebo obmedzené len na základe zákonov, právnych predpisov alebo výslovnej písomnej
vzájomnej dohody medzi auditorom a klientom. Pojmy, ktoré nie sú zadefinované v Obchodných
podrnienkach, majú význam, ktorý rn je určený v zrnluve. V pripade rozporu medzi týmito
ODchodnými podmienkami a zn,luvou, má prednosť zmluva.

10.3. Ak akýkol“ek kompetentný orgán zisti, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, neúčinné
alebo nevymáhaterné, bude sa takéto ustanovenie považovať za vylúčené z tejto zmluvy, pričom
zostávajúce ustanovenia tejto zmluvy zostanú v plnej platnosti a účinnosti za predpokladu, že
z povahy daného ustanovenia alebo jeho obsahu, resp. okolností, za ktorých sa toto ustanovenie
uzatvorilo, nevyplýva, že predmetné ustanovenie nemožno oddeliť od zvyšných ustanoveni tejto
zmiuvy. V takom pripade zmluvné strany uzatvoria dodatky k tejto zmiuve, aby sa dosiahol
rovnaký alebo, ak to nie je možné, najbližší možný účinok v porovnaní s účinkom predmetného
neplatného, neúčinného alebo nevymáhaterného ustanovenia.

10.4. Ak sa v tejto zmluve výslovne neuvádza mnak, žiadne úpravy tejto zmluvy nebudú platné, pokiaľ
ich neodsúhiasia obidve zmluvné strany pĺsomnou formou a nepodpíšu oprávneni zástupcovia
oboch zmluvných strán.

článok Č. 11. Ukončenie platnosti zmluvy

11.1. Platnosť zmluvy sa skončí podra toho‘ ktorý prípad nastane skór:
a) riadnym splnením predmetu zmiuvy; alebo
b) zmluvné strany uzatvoria písomnú dohodu o ukončení platnosti zmluvy; alebo
c) ak to pripúšťajú príslušné kogentně právne predplsy, na základe písornnej výpovede

ktorejkoi\,ek zmluvnej strany s uvedením alebo bez uvedenia dSvodu, pričom výpovedná doba
je pätnásť (15) dní a začne plynúť dňom nasledujúcim Po doručeni výpovede druhej zmluvnej
strane; alebo

d) odstúpenírn od zmluvy $ okamžitou účinnosťou z dóvodov uvedených v bode 11.2 alebo na
základe zákona Po torn, ako jedna zmluvná strana prevezme písomné oznámenie druhej
zmluvnej strany o odstúpení od zmluvy.

11.2. Ak to prlpúšťajú príslušné právne predpisy, ktorákoi‘vek zrnluvná Strana je oprávnená odstúpiť od
zmluvy v prípade, že:
(a) druhá zmluvná strana porušila povinnosti jej vyplývajúce Zo zrnluvy (ďalej len „porušujúca

zmluvná strana“) za predpokladu, že porušujúca zmluvná strana Dola na porušovanie
povinnosti vopred pisomne upozornená a napriek tornu nevykonala nápravu v primeranej
lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dni) od doručenia pisomného upozornenia; alebo

(b) bol na majetok druhej zmluvnej strany prislušným orgánom vyhlásený konkurz alebo druhá
zmluvná strana bola vyhlásená v úpadku Z dóvodu platobnej neschopnosti alebo predlženia
alebo; alebo

(c) žiadosť o vyhlásenie konkurzu na druhů zmluvnú stranu bola zamietnutá pre nedostatok
majetku; alebo

(d) druhá zmluvná Strana podlieha rozhodnutiu o nútenej správe v zmysle osobitných právnych
predpisov; alebo

(e) prislušný organ druhej zmluvnej strany rozhodol o jej zrušeni $ likvidáciou.

11.3. Deloitte je oprávnený od zmluvy odstúpiť 5 okamžitým účlnkom na základe písomného oznámenla
doručeného klientovi, ak zisti, že sa zmenili okolnosti (okrem něho vrátane zmeny v príslušnej
legislative alebo v dósledku rozhodnutia štátneho orgánu alebo inej príslušnej profesijnej
organizácie alebo zmeny vo vlastnickej štruktúre klienta alebo jeho pridružených osób, alebo
Deloitte po uzavreti zniluvy zisti, že niektoré informácie d6ležité pre poskytovanie služieb neboli
spoločnosti Deioitte známe alebo jej neboli sprístupnené a/alebo poskytnuté v okamihu uzavretia
Zmluvy), na základe ktorých by plnenie ktorejkoNek časti zmluvy ZO strany Deloitte bob
protiprávne alebo inak nezákonné abebo v rozpore s pravidlami nezávislosti abebo pravidiami
profesijnej etiky.
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11.4. V prípade, že to pripúšťajú prislušné kogentně právne predplsy, je klient oprávnený vypovedať
zmluvu podľa bodu 11.1 c) vyššie len v prípade, že nesúhlasí so zmenou Obchodných podmienok
zo strany Deloitte podľa bodu 13.1 týchto Obchodných podmienok.

11.5. Ukončenie zmluvy nemá vplyv na povinnosť klienta uhradíť auditorovi odmenu za služby, ktoré
podľa zmluvy poskytol do dňa účinnosti ukončenia platnosti zmluvy. Konkrétne, v pripade
ukončenia zniluvy pred dokončením služieb klient uhradí auditorovi čas, ktorý auditor odpracoval
do dátumu ukončenia zmluvy, na základe štandardných hc‘dinových sadzieb uvedených v tejto
zmluve, a vzniknutě náklady. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia zmluvy
odstúpením od zmluvy sa neuplatnia ustanovenia ~ 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.

11.6. Pod podmienkou splnenia všetkých platobných závbzkov podľa tejto zmluvy zaniknů Po ukončení
platnosti tejto zmluvy všetky práva a záväzky zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem
ustanoveni, ktoré sa týkajú zodpovednosti za škodu, zachovania dóvernosti, rozhodného práva
a rlešenla sporov alebo mých ustanoveni, z ktorých povahy vyplýva, že majú pretrvat alebo
vstůpiť do platnosti po ukončeni platnosti tejto zmluvy.

Článok Č. 12. Okolnosti vylučujúce zodpovednost

12.1. Žiadna zo zmluvných strán sa nebude považovať za zmluvnú stranu porušujúcu zmluvu
v súvislosti 5 akýmkoľvek orneškaním alebo nepinenim spósobeným okolnosťaml alebo pričinami
mimo jej primeranej kontroly, okrem mého vrátane konania alebo opomenutia alebo
neposkytnutia súčinnosti druhou zmluvnou stranou (okrem mého vrátane ňou kontrolovaných
subjektov alebo jednotlivcov alebo akýchkolvek ich príslušných vedúcich, riaditel‘ov,
zamestnancov, mých pracovníkov a zástupcov), požiaru alebo mnej pohromy, vyššej moci,
epidémie (vrátane ale nie výlučne šírenia ochorenia Covid-19), občianskych nepokojov, štrajku
alebo pracovnoprávnych sporov, vojny alebo něho aktu nási)ia, alebo akéhokorvek zákona,
nariadenia alebo požiadavky akéhokoli~ek štátneho orgánu alebo mnštitúcie. Ak okolnosti vylučujúce
zodpovednosť zabránia ktorejkol‘vek zmluvnej strane V plneni jej záväzkov, dotknutá zmluvná
Strana to oznámi druhej zmluvnej strane a táto jej poskytne primerané pred(ženie lehoty na
spinenie zmluvy, pokiaľje to možné.

Článok Č. 13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tleto Obchodně podmienky sú platné a účinné od 24. marca 2020. Deloitte si vyhradzuje právo
priebežne aktualizovať tieto Obchodně podmienky, resp. doplnlť Ich ďalšimi zmluvnými
podmienkami alebo podmienkami špecifickými pre jednotlivé odborné služby. Akákoľvek
objednávka, ktorú klient doručí Deloitte Po predchádzajúcom včasnom doručeni upravených
Obchodných podmienok, sa bude považovať za potvrdenle zmien Obchodných podmienok Zo
strany klienta a vyjadrenie jeho súhlasu 5 nimi.

13.2. Ak je zmluva vrátane týchto Obchodných podmienok vypracovaná v slovenskom aj anglickom
jazyku, v pripade akýchkoNek nezrovnalosti medzi oboma jazykovými verziami bude rozhodujúca
slovenská verzia.

13.3. Auditor uzatvoril v zmysle požiadavky zákona o štatutárnom audite zmluvu O poisteni
zodpovednostl za škodu v súvislosti s poskytovaním auditorských služieb s poistovaterom Allianz —

Slovenská poisťovňa, a.s., so sidlom Dostojevského rad Č. 4, 815 74 Bratislava, iČo 00 151 700,
zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 196/B,
5 územným rozsahom pre Slovenskú republiku.

13.4. Okrem pripadov vyslovene uvedených v zmluve budú oznámenia jednej zmluvnej strany určené
druhej zmluvnej strane urobené pisomnou formou, v slovenskom alebo angllckom jazyku.
Oznámenia budú odovzdané osobne či odoslané doporučeným Ustom, faxom alebo e-mailom, a to
na adresu či faxové číslo či e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany uvedené v zmluve a budú
považované za doručené:
a) v prípade osobného doručenia odovzdaním;
b) v prípade odosiania doporučeným listom p~ť (5) dní po odoslani;
c) v pripade odoslania faxom pri prijati potvrdenia O prijati Z prijemcovho faxového pristroja,

pokiar je správa prijatá v pracovný deu do 17.00 hod a v opačnom pripade nasledujúci
pracovný deň po pracovnom dni, kedy bota správa odoslaná;

d) v pripade odoslania e-mailom pri prijatí potvrdenia o jeho prijati od prijemcu.
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