
spôsobom ustanoveným zákonom alebo písomným prehlásením odberateľa. Táto mlčanlivosť
trvá aj po skončení Zmluvy.

2. Dodávateľ sa zaväzuje dôverné informácie nezneužiť vo svoj prospech alebo v prospech
tretích osôb. Zároveň sa zaväzuje použiť takéto informácie len na účel a plnenie predmetu
tejto Zmluvy,

3. Dodávateľ sa zbavuje povinnosti mlčanlivosti v prípade, ak je podľa zmluvných
podmienok poisťovne, v ktorej si bude uplatňovať nárok na poistné plnenie z poistenia
zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom činnosti audítora, povinný oznámiť
okolnosti škodovej udalosti.

4. Pri porušení povinností dodávateľa podľa tohto článku má odberateľ právo na náhradu
škody.

V. Platnosť Zmluvy:

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Táto Zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

3. Odberateľ môže kedykoľvek a bez udania dôvodu túto Zmluvu vypovedať formou
písomnej výpovede doručenej Dodávateľovi, pričom platí, že Zmluva zaniká ku dňu
doručenia písomnej výpovede Odberateľa Dodávateľovi. V prípade výpovede Zmluvy je
Odberateľ povinný Dodávateľovi uhradiť odmenu za úkony a práce vykonané v súlade
s touto Zmluvou do dátumu doručenia výpovede Dodávateľovi.

4. Dodávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu len zo závažných dôvodov, najmä ak sa
narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a Odberateľom alebo ak Odberateľ neposkytuje
Dodávateľovi potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu Zmluvy.
V prípade výpovede Zmluvy je Dodávateľ povinný odovzdať Odberateľovi všetky
doklady a iné materiály, ktoré mu do dňa doručenia výpovede Odberateľ poskytol. Zmluva
zaniká ku dňu doručenia písomnej výpovede Dodávateľa Odberateľovi.

VI. Záverečné ustanovenia:

1. Túto Zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými
obidvoma Zmluvnými stranami.

2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a Zákona o audítoroch.

3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu Zmluvy a za škodu, ktorú spôsobil
Odberateľovi nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za
vady, ktorých príčinou sú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných
Dodávateľovi Odberateľom.
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