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Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi: 

 

 

Objednávateľ:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
So sídlom:    Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 

IČO:     30 796 482 

DIČ:    2021904456 

IČ DPH:   nie je platiteľom DPH  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica SR 

IBAN:    SK5781800000007000198055 

Zastúpený:   Ing. Ján Kohútik – zástupca predsedu úradu    

Zriadený:  zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 

  (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poradca:              _______________________ 

So sídlom:    _______________________ 

IČO:     _______________________ 

DIČ:    _______________________ 

IČ DPH:   _______________________ 

Bankové spojenie:   _______________________ 

IBAN:     _______________________ 

Zastúpený:   _______________________  

Zapísaný: _______________________ 

   

  (ďalej len „poradca“) 

(objednávateľ a poradca ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná 

strana“) 

 

Preambula 

 
1. Poradca je úspešný uchádzač verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou č. 

52/2020 s názvom: „Obstaranie poradcu na implementáciu opatrení kybernetickej 

bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len 

„ZoKB“)“ zadávanej 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“).  

2. Poradca vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou, ktorá na základe znalostí, potrebnej 

kvalifikácie a odborných skúseností poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti.  

3. Zmluva je uzatváraná za účelom zosúladenia súčasného stavu podmienok prevádzkovania 

kompletného informačného systému objednávateľa a implementácie požiadaviek 

vyplývajúcich zo ZoKB ako aj ostatnej právnej úpravy týkajúcej sa kybernetickej 

bezpečnosti.   
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Čl. I 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní 

poradenských služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vypracovania kompletnej 

dokumentácie potrebnej pre systém riadenia bezpečnosti podľa ZoKB.  

2. Predmetom zmluvy je záväzok poradcu poskytovať objednávateľovi: 

a) Podporu zavedenia a dosiahnutie súladu podmienok prevádzkovania kompletného 

informačného systému objednávateľa so ZoKB pre nasledovné základné služby: 

 

isvs_8641 Register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie 

isvs_8635 Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

isvs_8634 Register zdravotníckych pracovníkov 

isvs_8631 Centrálny register poistencov 

isvs_8630 Evidencia a Správa Formulárov 

isvs_8629 Register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho 

isvs_8628 Evidencia pitiev 

 

b) Vykonanie posúdenia poskytovanej základnej služby aj pre ďalšie informačné systémy 

verejnej správy objednávateľa zverejnené na META IS v zmysle požiadaviek § 2 ods. 

2 vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných 

opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných 

bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška č. 362/2018 Z.z.“) s cieľom vymedziť 

základnú službu a s ňou súvisiacu infraštruktúru, architektúru, organizáciu a riadenie. 

c) Vypracovanie dokumentu alebo dokumentov „Metodika riadenia aktív, hrozieb a  

rizík“ v súlade s požiadavkami § 6 ods. 3 a 6 vyhlášky č.362/2018 Z.z a v súlade s 

„dobrou praxou“ (napr. normou ISO/IEC 27005).  

d) Vykonanie analýzy rizík v rozsahu určenom ZoKB. Výstupom bude dokument, ktorý 

musí minimálne obsahovať návrhy organizačných a technických bezpečnostných 

opatrení na elimináciu detegovaných rizík. Analýzou budú identifikované najmä 

hrozby, aktíva a ich zraniteľnosti, vlastníci aktív. 

e) Vykonanie rozdielovej analýzy bezpečnostných opatrení oproti stavu požadovanému 

ZoKB a vyhláškou č. 362/2018 Z.z. 

f) V rámci rozdielovej analýzy bezpečnostných opatrení oproti stavu požadovanému 

ZoKB a vyhláškou č.362/2018 Z.z. požaduje objednávateľ aj detailné preverenie 

miery schopnosti odolávať kybernetickým útokom.  

g) Zaškolenie určených zamestnancov objednávateľa na vykonávanie procesu „Riadenie 

aktív, hrozieb a rizík“ v súlade s dokumentom „Metodika riadenia aktív, hrozieb a 

rizík“. 

h) Vypracovanie dokumentu „Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti“ v 

súlade s § 3 vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z.z. a štruktúrou, ktorú definuje príloha č.1 

vyhlášky č. 362/2018 Z.z. 

i) Vypracovanie dokumentov „Metodika pre klasifikáciu informácii a kategorizáciu IKT 

komponentov“ a „Metodika evidencie komponentov“, pričom je možné metodiky 

zlúčiť do jedného dokumentu. Je potrebné navrhnúť a popísať formy evidencie 

(komponentov, informácií) tak, aby metodika mohla byť používaná univerzálne. 

Cieľom je plnenie požiadaviek, ktoré definuje § 4 vyhlášky č. 362/2018 Z.z.  
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j) V dokumente „Metodika evidencie komponentov“ popísať mapovanie „aktívum vs. 

komponent/komponenty“ resp. popísať súvis/väzby medzi riadením aktív a evidenciou 

komponentov. 

k) Vykonanie klasifikácie informácií (vrátane ich prvotného detegovania), vytvorenie 

zoznamu komponentov (pre informačné systémy a siete objednávateľa) a 

kategorizácie všetkých komponentov do príslušných bezpečnostných kategórii v 

súlade s prílohou č. 2 vyhlášky č. 362/2018 Z.z. 

l) Vypracovanie dokumentu „Požiadavky na bezpečnostné opatrenia“, ktorý stanoví 

konkrétne minimálne bezpečnostné opatrenia pre kategórie sietí a informačných 

systémov objednávateľa. 

m) Zaškolenie určených zamestnancov objednávateľa na vykonávanie činností 

potrebných k udržiavaniu „Zoznamu komponentov“ v aktuálnom stave. 

n) Návrh a vypracovanie potrebných bezpečnostných politík, smerníc a procesov a 

podpora pri ich zavedení do praxe vyplývajúcich z platnej právnej úpravy. 

o) Odporúčanie konkrétneho riešenia (technológie, systémov) pre zabezpečenie súladu so 

ZoKB a príslušnými zákonmi a vyhláškami. Dodávka samotných technických opatrení 

nie je predmetom zmluvy. 

p) Prípravu objednávateľa na vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti podľa ZoKB 

(ďalej len „audit kybernetickej bezpečnosti“) a účasť na tomto audite kybernetickej 

bezpečnosti. 

 (ďalej len „poradenské služby“). 

3. Za poradenské služby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poradcovi dohodnutú cenu podľa 

Čl. IV zmluvy. 

 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Pri poskytovaní poradenských služieb bude poradca postupovať aktívne, v dobrej viere, s 

náležitou odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito a v súlade so záujmami 

objednávateľa na účel riadneho plnenia povinností zo zmluvy. 

2. Poradca je povinný dbať na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných poradenských 

služieb. 

3. Poradca je povinný poskytovať poradenské služby v súlade s platnými zákonmi 

Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie. Poradenské služby ako aj všetky 

návrhy, odporúčania a dokumenty musia byť v súlade najmä s platným ZoKB, vyhláškou 

č. 362/2018 Z.z., zákonom č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej 

správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investíciu a informatizáciu č. 179/2020 Z.z. ktorou sa 

ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných 

technológií verejnej správy. 

4. Poradenské služby sa poradca zaväzuje vykonávať nestranne, v súlade so záujmami a 

požiadavkami objednávateľa a zohľadniť pri ich poskytovaní ostatné časti informačného 

systému objednávateľa a jeho nastavené vnútorné procesy, s ktorými ho objednávateľ 

oboznámi.  

5. Poradca je oprávnený požadovať od objednávateľa potrebné informácie a súčinnosť 

nevyhnutnú pre poskytovanie poradenských služieb v súlade so zmluvou ako aj 

doplňujúce informácie. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať riadne a včas všetky potrebné informácie, podklady 

a inú súčinnosť nevyhnutnú pre úspešné plnenie poradenských služieb, ktorú je možné 

objektívne požadovať. Potrebnú súčinnosť je objednávateľ povinný poskytnúť na 
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písomnú alebo elektronickú výzvu poradcu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 

kalendárnych dní od písomného alebo elektronického vyzvania poradcom. Objednávateľ 

zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť poskytnutých informácií a podkladov ako 

aj za to, že údaje v nich uvedené zodpovedajú skutočnosti.  

7. Poradca nie je povinný postupovať podľa pokynov objednávateľa, ak by tieto pokyny 

boli v rozpore s právnym poriadkom alebo záujmami objednávateľa. Poradca sa o 

pokynoch uvedených v predchádzajúcej vete zaväzuje včas informovať písomne alebo 

elektronicky objednávateľa a zmluvné strany budú v dobrej viere rokovať o vyriešení 

takejto otázky. Poradca sa zaväzuje včas písomne alebo elektronicky informovať 

objednávateľa, ak dospeje k záveru, že ktorýkoľvek pokyn objednávateľa je nesprávny, 

nevhodný alebo má iné vady. 

8. Poradca nezodpovedá za omeškanie alebo pochybenie pri poskytovaní poradenských 

služieb, ak toto omeškanie bude spôsobené tým, že poradca nedostane od objednávateľa 

alebo oprávnených osôb objednávateľa informáciu alebo súčinnosť, ktoré sú potrebné na 

poskytovanie poradenských služieb. 

9. Poradca nie je povinný overovať pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, 

dokumentov alebo iných podkladov, ktoré mu poskytne objednávateľ (ďalej len „interná 

dokumentácia“). 

10. Na výzvu objednávateľa je poradca povinný bez zbytočného odkladu písomne alebo 

elektronicky informovať objednávateľa o skutočnom stave a postupe poskytovaných 

poradenských služieb a v prípade potreby poskytnúť súčinnosť pri riešení problematiky 

týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti. 

11. Zmluvné strany sa navzájom zaväzujú bez zbytočného odkladu informovať o všetkých 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať akýkoľvek vplyv na poskytovanie poradenských 

služieb. 

12. Poradca sa zaväzuje dodržať termíny, ktoré sú stanovené zmluvou ako aj orgánom 

posudzovania zhody pri výkone auditu kybernetickej bezpečnosti. 

13. Zmluvné strany sú povinné spolupracovať a informovať sa navzájom o všetkých 

skutočnostiach dôležitých pre plnenie zmluvy. 

14. Objednávateľ je povinný písomne alebo elektronicky informovať poradcu o doručení 

záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti, najneskôr nasledujúci 

pracovný deň po jej doručení objednávateľovi. Súčasne je objednávateľ povinný 

v prípade potreby predkladania nápravných opatrení, ktoré vyplynú zo záverečnej správy 

o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti písomne alebo elektronicky informovať 

poradcu, najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich predložení na Národný bezpečnostný 

úrad. 

15. Objednávateľ umožní poradcovi prístup k informačnému systému objednávateľa, avšak 

iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na splnenie účelu tejto zmluvy podľa 

Čl. III bodu 2 zmluvy. 

16. Výsledky a postupy poskytovania poradenských služieb ako aj použité metódy, ktoré 

poradca objednávateľovi odovzdá alebo s nimi objednávateľa oboznámi, a ktoré 

nespadajú pod Čl. VI zmluvy, môže objednávateľ využívať výhradne pre účely 

zabezpečenia riadneho chodu objednávateľa v oblasti informačnej bezpečnosti. 

Objednávateľ nie je oprávnený tieto informácie a akékoľvek výstupy podľa prvej vety 

poskytovať tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu poradcu. 
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Čl. III 

Spôsob plnenia zmluvy 
 

1. Poradca vyhlasuje, že má na činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy potrebné personálne 

kapacity spĺňajúce požiadavky objednávateľa ako verejného obstarávateľa v rámci 

verejného obstarávania, ktorého poradca je úspešný uchádzač.  

2. Objednávateľ je povinný do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

odovzdať poradcovi existujúcu internú dokumentáciu s cieľom oboznámenia sa poradcu 

s aktuálnym stavom informačných systémov objednávateľa.  

3. Na základe predloženej internej dokumentácie poradca zanalyzuje aktuálny stav 

prevádzkovania informačných systémov objednávateľa. Na základe požiadavky poradcu 

môžu v rámci analytických činností poradcu prebiehať stretnutia so zodpovednou osobou 

objednávateľa a v prípade nutnosti aj inými zamestnancami objednávateľa.    

4. Poradca je povinný navrhnúť riešenia, odporúčania, nastavenia interných procesov, 

ktorými sa zosúladí aktuálny stav podmienok prevádzkovania kompletného informačného 

systému objednávateľa ako aj riadne odovzdať vypracovanú kompletnú dokumentáciu, v 

súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo ZoKB a príslušnej právnej úpravy upravujúcej 

kybernetickú bezpečnosť v termíne do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti 

zmluvy.   

5. Vypracované dokumenty predkladá poradca v slovenskom jazyku, vo forme dohodnutej 

zmluvnými stranami a v súlade s platnou právnou úpravou objednávateľovi na 

pripomienkovanie a schválenie. Objednávateľ v lehote 7 pracovných dní vyjadrí svoj 

súhlas k predloženým dokumentom alebo uvedie pripomienky, ktoré je poradca povinný 

bezodkladne zapracovať, najneskôr do 5 pracovných dní. Poradca nie je povinný 

zapracovať pripomienky, ktoré by boli v rozpore s platnou právnou úpravou o čom 

bezodkladne informuje objednávateľa. Prebratie finálneho znenia kompletnej 

dokumentácie potvrdzujú zmluvné strany podpisom preberacieho protokolu.    

6. Poradca sa zaväzuje, že internú dokumentáciu, ktorú prevzal od objednávateľa za účelom 

plnenia zmluvy, bez zbytočného odkladu preukázateľne vráti (bez vyhotovenia jej kópií) 

po ukončení činností podľa zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

7. V prípade, ak do doručenia záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej 

bezpečnosti objednávateľovi, dôjde k zmene právnej úpravy upravujúcej kybernetickú 

bezpečnosť, poradca je povinný zapracovať tieto zmeny a aktualizovať odovzdané 

dokumenty. Na forme a spôsobe odovzdania aktualizovaných dokumentov sa zmluvné 

strany vzájomne dohodnú. 

 

 

Čl. IV 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Celková cena za predmet zmluvy uvedený v Čl. I zmluvy je stanovená vzájomnou 

dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

2. Celková cena za predmet zmluvy podľa Čl. I zmluvy predstavuje sumu vo výške  ______ 

Eur bez DPH, __________ s DPH (ďalej len „celková cena“). Celková cena bude 

uhrádzaná na základe dvoch faktúr. 

3. Prvú faktúru vo výške 70 % z celkovej ceny je poradca oprávnený vystaviť a doručiť 

objednávateľovi po riadnom odovzdaní kompletnej dokumentácie. Prílohou prvej faktúry 

je podpísaný protokol o prebratí kompletnej dokumentácie. Poradca je povinný doručiť 
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objednávateľovi prvú faktúru najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa podpisu 

protokolu o prebratí kompletnej dokumentácie oboma zmluvnými stranami. 

4. Druhú faktúru vo výške 30 % z celkovej ceny je poradca oprávnený vystaviť a doručiť 

objednávateľovi po riadnom ukončení auditu kybernetickej bezpečnosti. Prílohou druhej 

faktúry je kópia záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti 

a v prípade potreby predkladania nápravných opatrení, kópia týchto nápravných opatrení. 

Poradca je povinný doručiť objednávateľovi druhú faktúru najneskôr do 15 kalendárnych 

dní odo dňa doručenia záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti 

a v prípade potreby predkladania nápravných opatrení do 15 kalendárnych dní odo dňa  

ich predložení na Národný bezpečnostný úrad.  

5. Celková cena je stanovená v mene euro a je konečná. Celková cena zahŕňa DPH a všetky 

náklady poradcu spojené s plnením podľa zmluvy ako aj prípadné náklady poradcu, ktoré 

vyplynú zo záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti ako aj za 

potrebu úpravy dokumentov v prípade, ak do doručenia  záverečnej správy o výsledkoch 

auditu kybernetickej bezpečnosti objednávateľovi, dôjde k zmene právnej úpravy 

upravujúcej kybernetickú bezpečnosť. Poradca garantuje pevné ceny podľa tohto článku 

zmluvy počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. 

6. Poradca vyhlasuje a zaručuje sa, že celková cena je úplná a záväzná, a teda aj v prípade 

vzniku potreby činností, ktoré objednávateľ v čase uzavretia zmluvy z akýchkoľvek 

dôvodov nepredvídal alebo si tieto činnosti vyžadujú riadne a úplne vypracovanie 

kompletnej dokumentácie, nevzniká poradcovi nárok požadovať akékoľvek navýšenie 

celkovej ceny.  

7. Faktúra je daňovým dokladom a musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu 

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“) aj interné číslo zmluvy objednávateľa, 

DPH, dátum zdaniteľného plnenia, dátum vystavenia a splatnosti faktúry. V prípade 

zmeny právnych predpisov bude uplatnená sadzba DPH podľa aktuálneho zákona o dani 

z pridanej hodnoty.  

8. Každá faktúra je splatná v lehote 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi, 

bezhotovostným prevodom na účet poradcu uvedenom na faktúre. Faktúra sa považuje za 

zaplatenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet poradcu. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona alebo nebude v súlade s podmienkami 

zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru poradcovi na prepracovanie, pričom 

v takomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravenej alebo 

doplnenej faktúry so všetkými dohodnutými náležitosťami objednávateľovi. 

9. Faktúra podlieha povinnosti zverejnenia faktúry na tovary a služby podľa § 5b ods. 2 

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.“). 

10. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak výsledok plnenia poskytovania 

poradenských služieb má povahu autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. 

Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), cena za 

udelenú licenciu podľa tejto zmluvy je zahrnutá v celkovej cene. 

 

Čl. V 

Zodpovednosť za vady a škodu 
 

1. Poradca zodpovedá za vady poskytovaných poradenských služieb, ako aj za tie, ktoré 

sa preukážu v jednotlivých odovzdaných dokumentoch. 

2. Objednávateľ je povinný reklamovať vady bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných 

dní od kedy sa o nich dozvedel a poradca je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 
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pracovných dní zistené vady odstrániť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a tak, 

aby bol naplnený účel zmluvy.    

3. Poradca zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú spôsobil poskytovaním 

poradenských služieb, a to na základe porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy 

a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou.  

4. Poradca nezodpovedá objednávateľovi za škodu v prípade, ak objednávateľovi vznikla 

škoda na základe postupu odlišného od toho, ktorý  navrhol poradca, ak objednávateľ 

na použití odlišného postupu napriek písomnému upozorneniu poradcu o jeho 

nevhodnosti trval, alebo ak objednávateľovi vznikla škoda spôsobená tým, že 

objednávateľ poskytol poradcovi nepravdivé informácie. 

 

Čl. VI 

Vlastnícke právo a licencia 
 

1. Poradca prehlasuje, že vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody k odovzdávaným 

dokumentom objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu zmluvy prechádza na 

objednávateľa dňom ich odovzdania. 

2. V prípade, ak výsledok plnenia poskytovania poradenských služieb má povahu 

autorského diela podľa autorského zákona, poradca sa zaväzuje poskytnúť 

objednávateľovi touto zmluvou úplnú výhradnú, vecne, časovo, územne a iným rozsahom 

neobmedzenú licenciu (súhlas) na neobmedzené používanie výsledku, ktorý  má povahu 

autorského diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona a to najmä rozširovanie, 

rozmnožovanie, spracovanie, preklad a sprístupňovanie diela akýmkoľvek spôsobom, 

vrátane práva objednávateľa udeliť súhlas na použitie diela iným osobám (ďalej len 

„licencia“). Súčasťou poradcom udelenej licencie je aj výhradné právo objednávateľa 

voľne upravovať alebo zabezpečiť úpravu diela (alebo jeho časti) aj treťou osobou alebo 

inak spracovať alebo zabezpečiť spracovanie diela, či už samostatne alebo v spojení 

s iným dielom vrátane vytvorenia nového diela a ako aj právo udelenú licenciu postúpiť 

na iný osobu alebo udeliť sublicenciu.  

3. Poradca je podľa požiadaviek objednávateľa povinný poskytnúť objednávateľovi všetku 

súčinnosť pri uplatňovaní nárokov tretích osôb, ktoré vzniknú z dôvodu ohrozenia alebo 

porušenia práv k dielu vytvorenému poradcom podľa zmluvy a uhradiť vzniknuté 

náklady a škodu, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s takýmto uplatnením práv 

a to v plnom rozsahu. 

4. Udelenie práv uvedených v tomto článku zmluvy nie je možné zo strany poradcu 

vypovedať a na ich udelenie nemá vplyv ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný využívať licenciu udelenú 

touto zmluvou.  

 

   

Čl. VII 

Realizačný tím a zodpovedné osoby 
 

1. Poradca sa zaväzuje zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy osobami, prostredníctvom 

ktorých preukázal v rámci verejného obstarávania splnenie kvalifikačných požiadaviek 

(ďalej len „expert“) a ďalšími odbornými osobami, ktoré spolu tvoria tzv. realizačný tím 

(ďalej len „realizačný tím“). Menné zloženie realizačného tímu je uvedené v prílohe č. 1 

zmluvy spolu s kontaktnými údajmi. Poradca sa zaväzuje zachovávať po celú dobu 
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trvania zmluvy profesionálnu úroveň expertov v súlade s požiadavkami stanovenými vo 

verejnom obstarávaní. 

2. V prípade zmeny člena realizačného tímu, ktorý je expertom, je poradca povinný 

vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa, a to najneskôr 5 kalendárnych 

dní pred dňom zamýšľanej zmeny osoby experta. Žiadosť o udelenie súhlasu so zmenou 

osoby experta, predložená objednávateľovi, musí byť písomná a musí obsahovať aj 

životopis, z ktorého vyplýva splnenie kvalifikačných požiadaviek vyžadovaných v rámci 

verejného obstarávania nového experta a rovnaký alebo adekvátny certifikát nového 

experta, akým disponoval odstupujúci expert. Objednávateľ si vyhradzuje právo na 

odmietnutie nového experta, v prípade nesplnenia kvalifikačných požiadaviek 

vyžadovaných v rámci verejného obstarávania. Zmena člena realizačného tímu, ktorý nie 

je expertom, nevyžaduje predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa v zmysle tohto 

bodu zmluvy.   

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo požiadať poradcu o výmenu člena realizačného tímu 

z dôvodu písomne oznámenej opakovanej nespokojnosti s kvalitou ním odvedenej práce 

alebo z dôvodu nedostatočnej komunikácie s objednávateľom. Poradca je povinný týmto 

požiadavkám objednávateľa bez zbytočného odkladu vyhovieť. Všetky prípadné náklady 

spojené s výmenou člena realizačného tímu znáša výlučne poradca. 

4. Každá zmluvná strana uvedie zodpovednú osobu, ktorá bude vystupovať ako zástupca 

zmluvnej strany a bude zastupovať zmluvnú stranu v súvislosti s plnením predmetu 

zmluvy. Tieto zodpovedné osoby budú oprávnené prijímať rozhodnutia záväzné pre 

zmluvné strany v rámci svojej právomoci, ako aj podpisovať preberacie a akceptačné 

protokoly. Každá zmluvná strana má právo zmeniť zodpovednú osobu, musí však každú 

zmenu oznámiť písomne druhej zmluvnej strane. Zmena zodpovednej osoby je voči 

druhej zmluvnej strane účinná okamihom, kedy jej bola písomne oznámená a nevyžaduje 

uzavretie dodatku k zmluve. 

5. Zodpovedné osoby za objednávateľa a poradcu sú: 

 

za objednávateľa: .............................. 

     tel.:........................      

     mobil: ...................  

     e-mail: .................. 

 

za poradcu:             .............................. 

     tel.:........................      

     mobil: ...................  

     e-mail: .................. 

 

 

Čl. VIII 

Osobitné dojednania 
 

1. Poradca berie na vedomie, že všetky skutočnosti, informácie a údaje bez ohľadu na ich 

formu, ktoré sa dozvedel alebo dozvie v súvislosti s touto zmluvou alebo v súvislosti s 

plnením zmluvy sú dôvernými informáciami, o ktorých je povinný zachovávať 

mlčanlivosť a zaväzuje sa, že nepoužije informácie získané pri plnení zmluvy pre iný 

účel, než bol v zmluve dojednaný, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

Poradca sa zaväzuje, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa ďalej neposkytne tretím osobám a ani neumožní prístup tretích osôb k 

dôverným informáciám. 

2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:   
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a) informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po 

tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;  

b) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe 

povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí 

zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá zmluvná 

strana povinná informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť 

dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;  

c) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, 

správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa 

zmluvy. 

3. Poradca sa zaväzuje pri práci s osobnými údajmi dodržiavať ustanovenia zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR – General Data Protection Regulation) 

(ďalej len „nariadenie“). Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že do 5 pracovných dní od 

účinnosti zmluvy uzavrú bezodplatne Zmluvu o spracúvaní osobných údajov v súlade 

s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia (ďalej len „Zmluva 

o spracúvaní osobných údajov“) v znení predloženom objednávateľom. 

4. Poradca na požiadanie objednávateľa bez zbytočného odkladu preukáže, že zabezpečil 

zachovávanie mlčanlivosti, dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov 

a predmetného nariadenia a zákaz použitia informácií. V prípade porušenia povinností 

uvedených v tomto bode poradca zodpovedá za škodu, ktorá tým objednávateľovi 

vznikne.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa zmluvy sa považuje v 

konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo odmietnutím 

adresáta túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom 

poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z 

akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia zásielky 

odosielateľovi, aj keď sa o tom adresát nedozvedel; pre doručovanie je rozhodné sídlo 

zmluvných strán uvedené v zmluve. V prípade zmeny sídla a zodpovedných osôb sa 

nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve. Zmenu sídla a zodpovedných osôb je zmluvná 

strana povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. 

 

 

Čl. IX 

Zmluvné sankcie 
 

1. Ak poradca nevykoná poradenské služby alebo neodovzdá jednotlivé dokumenty riadne, 

včas a v súlade so zmluvou ako aj s platnou právnou úpravou, je objednávateľ oprávnený 

uplatniť si u poradcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 Eur za každý aj 

začatý deň omeškania až do ich riadneho splnenia.  

2. V prípade, ak na strane objednávateľa nastane kybernetický bezpečnostný incident 

v dôsledku nesplnenia si zmluvných povinností poradcu, objednávateľ je oprávnený 

uplatniť si u poradcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 % z celkovej ceny 

v prípade kybernetického incidentu tretieho stupňa, vo výške 20 % z celkovej ceny 

v prípade kybernetického incidentu druhého stupňa a vo výške 10 % z celkovej ceny 

v prípade kybernetického incidentu prvého stupňa. Uvedenú zmluvnú pokutu možno zo 

strany objednávateľ uplatňovať od doby úspešného vykonania auditu kybernetickej 

bezpečnosti do jedného kalendárneho roka.    
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3. Za porušenie povinností vyplývajúcich poradcovi z Čl. I, II, III, a VII zmluvy je 

objednávateľ oprávnený uplatniť si u poradcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 300 Eur, a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti. V prípade uplatnenia 

zmluvnej pokuty podľa bodu 1 tohto článku, sa za to isté porušenie zmluvnej povinnosti 

neuplatní zmluvná pokuta podľa tohto bodu.  

4. Za porušenie povinností vyplývajúcich poradcovi z Čl. VI a VIII zmluvy je objednávateľ 

oprávnený uplatniť si u poradcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 Eur, 

a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti. 

5. Ak objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru v lehote splatnosti 

uvedenej v Čl. IV zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť poradcovi úroky z omeškania 

vo výške ustanovenej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a nariadenia 

vlády SR. 

6. Zmluvné pokuty v zmysle tohto článku zmluvy je zmluvná strana povinná zaplatiť druhej 

zmluvnej strane na základe doručenej faktúry a v lehote splatnosti v nej uvedenej. Za 

nedodržanie tejto lehoty splatnosti môže objednávateľ požadovať od poradcu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 

7. Nárok na zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy však nevznikne po 

dobu, po ktorú bude poradca v omeškaní s plnením svojich záväzkov v dôsledku 

preukázateľnej vyššej moci alebo preukázanej nedostatočnej súčinnosti alebo 

preukázaného omeškania zo strany objednávateľa. 

8. Úhradou zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody.  

 

 

  Čl. X 

Trvanie a ukončenie zmluvy  
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na 

obdobie do ukončenia auditu kybernetickej bezpečnosti, to je do doručenia záverečnej 

správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti objednávateľovi a v prípade 

potreby predkladania nápravných opatrení, do dňa ich predloženia na Národný 

bezpečnostný úrad, okrem ustanovení nestrácajúcich platnosť a účinnosť aj po ukončení 

zmluvy.  

2. Platnosť a účinnosť zmluvy môže byť predčasne ukončená: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  

b) písomnou výpoveďou zmluvných strán, 

c) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

d) odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán. 

3. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán oprávnenými osobami 

zmluvných strán.  

4. Zmluvu je možné vypovedať, v priebehu jej platnosti písomným prejavom ktorejkoľvek 

zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá 

začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 

poradcom, pričom za podstatné porušenie zmluvy poradcom sa považuje najmä: 

a) ak poradca nevyhotoví jednotlivé dokumenty v zmysle Čl. I zmluvy alebo neposkytne 

jednotlivé  poradenské služby v dohodnutom rozsahu, včas a v súlade so zmluvou 

a platnými právnymi predpismi,  

b) ak poradca poskytuje poradenské služby v rozpore s podmienkami dojednanými 

v zmluve a nedostatky neodstránil napriek písomnému upozorneniu objednávateľa 

v dodatočnej  lehote, 
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c) ak zhotoviteľ neuzavrel s objednávateľom Zmluvu o spracúvaní osobných údajov 

podľa Čl. VIII bodu 3 zmluvy, a to aj po predchádzajúcom písomnom upozornení 

objednávateľom a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty v dĺžke 3 pracovných dní 

na nápravu,    

d) ak bol na poradcu podaný návrh na začatie likvidácie, povolenie reštrukturalizácie 

alebo návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku bol zamietnutý, alebo bolo proti poradcovi začaté trestné stíhanie 

pre trestný čin podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických 

osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

6. Poradca je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

a) ak objednávateľ neposkytne poradcovi riadne a do 5 pracovných dní potrebnú 

súčinnosť od doručenia písomnej výzvy na poskytnutie súčinnosti, a to ani po 

predchádzajúcom písomnom upozornení poradcu a poskytnutí dodatočnej primeranej 

lehoty v trvaní minimálne 10 kalendárnych dní na nápravu, a tým poradcovi znemožní 

riadne a včasné vypracovanie jednotlivých dokumentov, 

b) ak sa splnenie predmetu zmluvy stane nemožným z dôvodu, za ktorý poradca 

nezodpovedá, 

7. Obe zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť aj zo zákonných dôvodov v zmysle 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

8. Následky odstúpenia nastávajú dňom preukázateľného doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení s uvedením dôvodu odstúpenia druhej zmluvnej strane. Pre prípad odstúpenia 

od zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vylúčení § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

9. Ak dôjde k akémukoľvek zániku zmluvy pred ukončením auditu kybernetickej 

bezpečnosti, poradca je povinný písomne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia a 

úkony, ktoré je potrebné vykonať na riadne ukončenie auditu kybernetickej bezpečnosti. 

10. Ukončením platnosti a účinnosti zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o zodpovednosti za 

škodu, nárokoch na uplatnenie zmluvných pokút, povinnosť mlčanlivosti, licencií 

a ostatných práv a povinností založených zmluvou, ktoré majú podľa príslušného zákona 

alebo zmluvy trvať i po jej ukončení.  

 
 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Poradca sa zaväzuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nepostúpiť 

ani nepreviesť na tretie osoby akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, ani 

zmluvu ako celok.  

3. Zmenu podmienok dohodnutých v zmluve po dobu jej platnosti a účinnosti môžu 

zmluvné strany výnimočne meniť na základe písomnej dohody vyhotovenej vo forme 

datovaného a číslovaného dodatku k zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán.  

4. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých 1 

rovnopis obdrží poradca a 4 rovnopisy obdrží objednávateľ. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväzných právnymi predpismi. 

6. V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich zmluvu, sa 

zmluvné strany zaväzujú upraviť obsah zmluvy tak, aby bol v súlade s týmito predpismi.  
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7. V prípade, že niektoré ustanovenia zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú 

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani nebude mať za následok 

neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynutiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné 

strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo 

nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah 

bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel 

a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. 

8. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle poradcu 

a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by poradca 

túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, pričom táto prekážka priamo 

bráni splneniu zmluvnej povinnosti poradcu. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory v súvislosti s plnením alebo výkladom 

zmluvy budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním s cieľom dohody o sporných 

skutočnostiach. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je jej príloha č. 1: Zloženie realizačného tímu. 

11. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, že si zmluvu riadne prečítali, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa ..........................   V ___________, dňa .......................... 

 

Objednávateľ:     Poradca:    

 

 

 

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

             Ing. Ján Kohútik                                     ____________ 

                 zástupca predsedu úradu      _________________         

              

   


