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Príloha č. 1 
ŠTANDARDNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 
A. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Flatiron Tax, s.r.o., IČO: 47 146 273, IČ DPH: SK2023780308, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 89403/B, číslo osvedčenia 
daňového poradcu: 200/2019, vydáva tieto Štandardné obchodné podmienky 
(„Štandardné obchodné podmienky“), ktoré podrobne upravujú zmluvné vzťahy 
vznikajúce medzi spoločnosťou Flatiron Tax, s.r.o. na strane jednej („Poradca“) a 
subjektom práva, na strane druhej („Klient“), ktorí uzavierajú Rámcovú zmluvu o 
poskytovaní poradenských služieb („Zmluva“). 

2. Poradca je oprávnený jednostranne zmeniť Štandardné obchodné podmienky. V prípade 
ich zmeny je Poradca povinný písomne (vrátane e-mailu) informovať Klienta o zmene 
Štandardných obchodných podmienok zverejnených na webovom sídle Poradcu. 
Zmenené znenie Štandardných obchodných podmienok je platné a účinné uplynutím 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol Klient informovaný o 
zmene Štandardných obchodných podmienok. Klient je oprávnený v prípade nesúhlasu 
so zmenou Štandardných obchodných podmienok písomne vypovedať Zmluvu ku dňu 
začatia účinnosti zmenených Štandardných obchodných podmienok.  

 
B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

3. Poradca nenesie zodpovednosť za aktualizáciu výstupov poskytnutých Klientovi pri 
poskytovaní Služieb (stanoviská, vyjadrenia a pod.) v dôsledku skutočností, ktoré 
nastanú, alebo o ktorých sa Poradca aj pri zachovaní odbornej starostlivosti dozvedel až 
po poskytnutí uvedených plnení Klientovi. Rovnako Poradca nie je v uvedenej dobe 
povinný monitorovať relevanciu alebo vhodnosť poskytnutých výstupov.  

4. Poradca nenesie zodpovednosť za omeškania pri poskytovaní Služieb, pokiaľ Klient 
neposkytne potrebnú súčinnosť Poradcovi riadne a včas, alebo pokiaľ takúto súčinnosť 
Poradcovi neposkytnú iní poradcovia Klienta.  

5. Klient súhlasí s tým, že výstupy (písomné alebo ústne) Poradcu poskytnuté Klientovi 
v rámci poskytovania Služieb a taktiež informácie o zmluvných podmienkach tejto 
Zmluvy, nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poradcu a príslušného 
sľubu odškodnenia od Klienta, sprístupnené alebo použité na iné účely ako predpokladá 
Zmluva. Poradca prípadný súhlas udelí po zvážení konkrétnych okolností, na základe 
príslušného Klientom poskytnutého sľubu odškodnenia a za podmienky, že v platnosti 
zostanú všetky výhrady Poradcu uvedené vo výstupoch, alebo v Zmluve.  

6. Klient sa nebude spoliehať na predbežnú podobu výstupov alebo ústne pripomienky či 
stanoviská Poradcu, pokiaľ ich obsah nebude finalizovaný a písomne Poradcom 
potvrdený ako konečný písomný výstup Poradcu. Poradca nenesie zodpovednosť za 
porušenie predchádzajúceho ustanovenia Klientom. V prípade pochybností sa za 
konečný výstup považuje Poradcom podpísaný výstup z ktorého nevyplýva, že ide 
o návrh alebo predbežný názor. 

7. Pokiaľ ide o sprístupnenie výstupov Poradcu iným poradcom Klienta, Klient (i) zabezpečí, 
aby títo poradcovia používali túto dokumentáciu výhradne na pomoc Klientovi v 
súvislosti s poskytovaním Služieb a aby iné osoby takéto výstupy Poradcu ďalej 
nevyužívali alebo nesprístupňovali na iné účely (ii) informuje iné subjekty, že Poradca 
nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie svojich výstupov inak ako v súvislosti 
poskytovaním Služieb. Klient nesie zodpovednosť za porušenie ustanovení tejto Zmluvy 
inými svojimi poradcami. 
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8. Pokiaľ Zmluva nestanoví inak, finálne výstupy Poradcu sa považujú za akceptované 
Klientom, ak sú bez závažných námietok prijaté Klientom, alebo ak Klient výstupy 
použije. 

 
C. POVINNOSTI PORADCU 

9. Poradca je povinný poskytovať Klientovi Služby včas a s náležitou odbornou 
starostlivosťou, a to v súlade so záujmami Klienta, o ktorých bol Poradca Klientom 
preukázateľne informovaný. V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi 
týmto Poradca odmieta akékoľvek ďalšie záruky alebo požiadavky na kvalitu 
poskytovaných Služieb.  

10. Poradca je povinný bezodkladne informovať Klienta o nesprávnosti, nevhodnosti alebo 
iných vadách, ktorými podľa názoru Poradcu, trpia pokyny Klienta. Poradca nezodpovedá 
za realizáciu pokynov Klienta, o ktorých Poradca podľa tohto ustanovenia informoval 
Klienta, alebo ktorých nesprávna, nevhodná alebo inak vadná povaha nemohla byť 
Poradcom rozpoznaná ani pri poskytovaní Služieb s náležitou odbornou starostlivosťou. 
 

D. POVINNOSTI KLIENTA 

11. Klient 

a. nesie plnú zodpovednosť za historické a budúce finančné údaje a výkazy Klienta, 
finančné projekcie alebo modely a rozhodnutia a súhlasy týkajúce sa dokumentácie 
súvisiacej s poskytovaním Služieb;  

b. určí pracovníkov, ktorí budú počas poskytovania Služieb zodpovední za rozhodnutia 
Klienta týkajúce sa Služieb a činnosti Poradcu pri poskytovaní Služieb; pričom takéto 
osoby by podľa potreby mali byť počas poskytovania Služieb oprávnené prijímať 
potrebné rozhodnutia v mene Klienta; 

c. je povinný Poradcovi pri poskytovaní Služieb poskytovať riadnu a včasnú súčinnosť; 

d. Poradcu riadne a včas informuje o relevantnej komunikácii medzi Klientom a inými 
subjektami zapojenými do poskytovania Služieb, a ak to považuje za vhodné, vopred 
konzultuje s Poradcom významnú komunikáciu s inými subjektami týkajúcu sa 
poskytovania Služieb; 

e. je povinný upozorniť ostatných poradcov, že Poradca poskytuje Klientovi Služby a 
žiadať od uvedených poradcov, aby poskytli Poradcovi rovnaké informácie súvisiace 
so Službami, aké poskytli Klientovi, pokiaľ sa Klient s Poradcom nedohodne inak. 
Klient zabezpečí, aby mal Poradca prístup ku všetkým expertom a informáciám 
potrebným na riadne plnenie povinností Poradcu pri poskytovaní Služieb; a 

f. sa zúčastňuje na Poradcom určených stretnutiach tak, aby bol Klient schopný prijať 
kompetentné rozhodnutia súvisiace s poskytovaním Služieb. 

12. Klient súhlasí s tým, že včasné a riadne plnenie Služieb je závislé aj od včasného a 
riadneho poskytovania súčinnosti Poradcovi a plnenia ďalších povinností Klienta nielen 
podľa Zmluvy, vrátane včasných a riadnych rozhodnutí Klienta súvisiacich so Službami. 
Poradca je oprávnený spoliehať sa na rozhodnutia a informácie od Klienta súvisiace 
s poskytovanými Službami a postupovať v ich intenciách. 

13. Klient je zodpovedný aj za:  

a. vykonávanie všetkých rozhodnutí manažmentu a vykonávanie všetkých riadiacich 
funkcií;  

b. určenie jedného alebo viacerých jednotlivcov, ktorí majú vhodné schopnosti, znalosti 
alebo skúsenosti, prednostne v rámci vrcholového manažmentu, aby dohliadali na 
činnosti súvisiace s poskytovaním Služieb;  
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c. hodnotenie poskytovaných Služieb;  

d. prevzatie zodpovednosti za implementáciu výsledkov Služieb a ďalšieho postupu 
vykonávaného na základe výsledkov Služieb; a  

e. zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol vrátane monitorovania prebiehajúcich 
činností. 

 
E. PLATBY 

14. Poradca sa zaväzuje, že faktúru (daňový doklad) týkajúci sa poskytovaných Služieb 
vystaví pre Klienta v lehote ustanovenej príslušným právnym predpisom a Klientovi 
následne bezodkladne doručí. Faktúra (daňový doklad) bude obsahovať všetky 
náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi. Faktúra je splatná do 14 dní odo 
dňa vystavenia. 

15. Prípadný spor týkajúci sa odmeny alebo náhrady nákladov Poradcu nemá vplyv na 
splatnosť časti odmeny alebo náhrady nákladov, ktoré sú medzi Zmluvnými stranami 
nesporné a Klient je povinný ich riadne a včas Poradcovi uhradiť. Poradca je oprávnený 
účtovať úrok z omeškania vo výške 10% p. a. z omeškanej čiastky, pričom právo Poradcu 
na náhradu škody zostáva v plnom rozsahu zachované. V prípade, ak Klient neuhradí 
faktúru Poradcu do 30 dní od jej doručenia Klientovi, je Poradca oprávnený pozastaviť 
alebo úplne ukončiť poskytovanie Služieb.  

16. Všetky poplatky a výdavky Poradcu vynaložené v súlade so Zmluvou musia byť 
Poradcovi uhradené v plnej výške bez poplatkov a bez akýchkoľvek zrážok alebo 
odvodov.  

 
F. ZASIELANIE FAKTÚR PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ POŠTY  

17. Zmluvné strany sa dohodli, že Poradca je oprávnený zasielať Klientovi všetky faktúry a 
vyúčtovacie protokoly (spolu ako „faktúry“) prostredníctvom elektronickej pošty. 
Elektronické faktúry budú Klientovi zasielané vo formáte .pdf a sú Zmluvnými stranami 
považované za plnohodnotnú náhradu faktúry v papierovej podobe.  

18. Klient podpisom zmluvy udeľuje Poradcovi súhlas k zasielaniu faktúr v elektronickej 
forme v zmysle príslušných právnych predpisov, a to formou zaslania faktúry 
elektronickou poštou („elektronická faktúra“). 

19. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry musí byť zabezpečená v zmysle 
príslušných právnych predpisov. Poradca bude vždy požadovať od Klienta potvrdenie 
prijatia emailovej správy, ktorej prílohou alebo inak pripojenou súčasťou bude 
elektronická faktúra. Takéto potvrdenie odoslané Klientom sa bude považovať za 
nevyvrátiteľný dôkaz riadneho doručenia elektronickej faktúry. Bez ohľadu na potvrdenie 
Klienta o doručení emailovej správy obsahujúcej elektronickú faktúru, sa za deň 
doručenia príslušnej faktúry bude považovať vždy prvý pracovný deň nasledujúci po dni 
preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Poradcom prostredníctvom 
elektronickej pošty.  

20. Ak sa preukáže, že Klientovi nebola elektronická faktúra riadne odoslaná, nedostáva sa 
Klient do omeškania s platením takto fakturovanej platby.  

21. Za účelom doručovania elektronických faktúr oznámi Klient Poradcovi písomne v deň 
podpísania Zmluvy emailovú adresu, na ktorú bude Poradcovi zasielať elektronické 
faktúry. Klient zodpovedá za plnú funkčnosť takto oznámenej emailovej adresy. 
Prípadnú zmenu emailovej adresy pre doručovanie faktúr oznámi Klient Poradcovi vždy 
písomne vopred. Klient je oprávnený požadovať od Poradcu zasielanie elektronických 
faktúr na viacero emailových adries, najviac však na tri emailové adresy. Podmienkou je 
písomné oznámenie týchto emailových adries Poradcovi. 
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G. ZODPOVEDNOSŤ A SĽUB ODŠKODNENIA 

22. Každá Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane 
porušením svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 

23. Poradca zodpovedá Klientovi výlučne za úmyselné konanie a nedbanlivosť, pričom táto 
zodpovednosť musí byť spravodlivá a musí zodpovedať podielu zavinenia Poradcu. 
Maximálna výška celkovej náhrady škody, ktorú by Poradca prípadne musel zaplatiť 
Klientovi, s výnimkou prípadov, v ktorých je právoplatným rozhodnutím príslušného súdu 
konštatované, že škoda vznikla úmyselným konaním Poradcu, nepresiahne výšku 
odmeny Poradcu za poskytovanie Služby v danom prípade. Zmluvné strany týmto 
výslovne uznávajú a súhlasia s tým, že vyššie uvedené dojednanie považujú za 
primerané. Zmluvné strany týmto ďalej prehlasujú a potvrdzujú, že vyššie uvedené 
dohodnuté sumy predstavujú maximálnu škodu, ktorú každá z nich pri vzniku zmluvného 
vzťahu predvída ako možný dôsledok porušenia povinnosti, alebo ktorú možno predvídať 
s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré každá Zmluvná strana poznala alebo mala poznať 
pri zachovaní obvyklej starostlivosti a to v súlade s § 379 Obchodného zákonníka. 

24. V záujme zamedzenia rozporov Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poradca 
nezodpovedá za ušlý zisk, reputačné riziko či za akýkoľvek druh špeciálnej, nepriamej 
alebo náhodnej škody. 

25. Poradca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vznikli Klientovi v dôsledku poskytnutia 
nepravdivých, zavádzajúcich, neaktuálnych alebo neúplných informácií Poradcovi, 
v dôsledku včasného neposkytnutia relevantných informácií Poradcovi, alebo v dôsledku 
konania alebo opomenutia akejkoľvek osoby inej ako Poradca. 

 
H. VYŠŠIA MOC 

26. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za omeškanie alebo za porušenie svojich 
povinností vyplývajúcich zo Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu mimo primeranej kontroly 
príslušnej Zmluvnej strany, ako je napr. vojna, občianske alebo iné nepokoje, požiare, 
mimoriadne pôsobenie prírodných síl, mimoriadne a výnimočné opatrenia orgánov 
verejnej moci, zlyhanie verejného zásobovania elektrickou energiou, zlyhanie alebo 
meškanie zo strany subdodávateľov mimo jeho primeranej kontroly a pod. 

27. Ak niektorej zo Zmluvných strán bráni okolnosť uvedená vyššie plniť si záväzky, oznámi 
túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane, ktorá, ak je to možné, poskytne primeranú lehotu 
na plnenie Zmluvy. Ak okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo 
Zmluvných strán môže odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou.  

 
I. DÔVERNÉ INFORMÁCIE, KONFLIKT ZÁUJMOV 

28. Poradca je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa 
obchodnej činnosti Klienta, ktoré majú charakter obchodného tajomstva a ktoré sú 
poskytnuté Poradcovi priamo Klientom alebo v mene Klienta v súvislosti s poskytovaním 
Služieb, alebo ktoré sú vytvorené v súvislosti alebo počas poskytovania Služieb 
(„Dôverné informácie“). Poradca bude používať Dôverné informácie výlučne na účely 
poskytovania Služieb a v súlade s inými ustanoveniami tejto Zmluvy a bez 
predchádzajúceho súhlasu Klienta nesmie najmä poskytnúť Dôverné informácie tretej 
osobe. Uvedená povinnosť Poradcu trvá aj počas troch rokov od skončenia Zmluvy. 

29. V záujme zamedzenia rozporov sa Zmluvné strany dohodli, že Poradca je v súvislosti 
s poskytovaním Služieb oprávnený poskytnúť Dôverné informácie iným poradcom 
vopred určeným Klientom. S predchádzajúcim súhlasom Klienta, ktorý Klient 
bezdôvodne neodoprie, je Poradca oprávnený v miere, ktorú si vyžaduje poskytovanie 
Služieb, Dôverné informácie sprístupniť subjektom, ktorých súčinnosť je potrebná pre 
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poskytnutie Služieb, alebo s ktorými má Poradca komunikovať na základe pokynu 
Klienta.  

30. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poradca je oprávnený sprístupniť alebo 
odovzdať („odovzdanie“) Dôverné informácie ak to vyžaduje právny predpis, alebo orgán 
verejnej moci a týmto dáva svoj výslovný súhlas na takéto odovzdanie. Pokiaľ je to 
možné Poradca vopred informuje Klienta o každom odovzdaní a poskytne Klientovi 
odôvodnene požadovanú súčinnosť tak, aby Klient mohol zabrániť odovzdaniu.  

31. Klient berie na vedomie, že pred uzavretím Zmluvy mohol mať Poradca obchodný vzťah 
s tretím subjektom, ktorý sa mohol týkať poskytovaných Služieb, alebo uvedený subjekt 
mohol byť v konkurenčnom vzťahu s Klientom. Poradca sa v tejto súvislosti zaväzuje v 
každom prípade chrániť dôvernosť Dôverných informácií, ktoré Klient poskytne 
Poradcovi, a zaväzuje sa tieto informácie nevyužívať v prospech iných klientov. Zároveň 
Klient berie na vedomie, že pokiaľ Poradca z iných zdrojov dostane akékoľvek iné 
dôverné informácie týkajúce sa napríklad tretích osôb, Poradca takéto informácie 
Klientovi nesprístupní, ani ich nepoužije v prospech Klienta.  

32. Klient ďalej berie na vedomie, že Poradca pred uzatvorením Zmluvy a aj 
počas poskytovania Služieb kontroluje možný konflikt záujmov. Pokiaľ Poradca alebo 
Klient zistia možný konflikt záujmov, a ak sa Klient alebo Poradca domnieva, že záujmy 
Klienta môžu byť riadne zabezpečené implementáciou dodatočných bezpečnostných 
opatrení, Poradca sa s Klientom dohodne na prijatí takýchto opatrení, v opačnom 
prípade je Klient oprávnený od Zmluvy odstúpiť s účinnosťou doručením odstúpenia.  

33. Bez osobitnej písomnej dohody Zmluvných strán nič v tejto Zmluve nebráni Poradcovi 
poskytovať služby iným klientom (vrátane služieb, ktoré sú rovnaké alebo podobné 
Službám), ani využívať alebo zdieľať akékoľvek vedomosti, skúsenosti alebo zručnosti, 
ktoré sú použité alebo získané počas poskytovania Služieb. Ustanovenia Zmluvy 
o mlčanlivosti zostávajú v každom prípade zachované.  

 
J. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

34. Všetky práva duševného vlastníctva, ktoré existovali pred začiatkom poskytovania 
Služieb a týkajú sa údajov Klienta, zostávajú výhradným a výlučným vlastníctvom Klienta. 
Všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k plneniam Poradcu, sa považujú za 
výhradné a výlučné vlastníctvo Poradcu. 

35. Poradca týmto udeľuje Klientovi nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie 
všetkých plnení poskytnutých Klientovi Poradcom v súvislosti s poskytovaním Služieb 
a to na účel, s ktorým Poradca Klientovi poskytoval Služby. Príslušný licenčný poplatok 
je súčasťou odmeny Poradcu podľa tejto Zmluvy. 

36. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, 
metodikách, postupoch a know-how Poradcu, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 
s poskytovaním Služieb alebo inak.  

37. Klient uznáva a súhlasí, že poskytovaním Služieb alebo v súvislosti s poskytovaním 
Služieb Poradca nadobúda a rozvíja svoje skúsenosti, zručnosti a vedomosti a je plne 
oprávnený tieto skúsenosti, zručnosti a vedomosti ďalej používať a vo všeobecnej 
a anonymizovanej podobe tiež publikovať alebo inak zverejňovať, pričom ustanovenia 
Zmluvy o mlčanlivosti zostávajú zachované.  

 
K. DORUČOVANIE  

38. Akékoľvek oznámenia Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, musia byť doručené 
písomne a môžu byť doručené osobne, odoslané faxom, doporučenou poštou alebo 
potvrdeným doručovateľom s potvrdením o doručení. Takéto oznámenia sa považujú za 
doručené ich doručením (ak boli doručené osobne) alebo na základe potvrdenia o 
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doručení (ak boli zaslané doporučenou poštou alebo kuriérom). Zmluvné strany sa 
navzájom informujú o príslušných kontaktných údajoch na doručovanie oznámení, inak 
sa doručuje na adresu sídla Zmluvnej strany alebo jej štatutárnym zástupcom. 

 
39. Zmluvné strany sú oprávnené vzájomne komunikovať e-mailom. Klient berie na vedomie, 

že na to, aby Poradca mohol v prípade potreby poskytovať Služby v priestoroch Klienta, 
môže požadovať prístup do Klientových sietí, napríklad na prístup k aplikáciám a 
systémom Poradcu. Zmluvné strany konštatujú, že internet vo svojej podstate nemusí 
byť bezpečným médiom a v závislosti od situácie a doručovaných informácií môže byť 
vhodné využiť iné prostriedky doručovania, keďže elektronicky spracúvané údaje sa 
môžu poškodiť, alebo byť napadnuté vírusmi, alebo iným malwarom, komunikácia môže 
byť omeškaná alebo sa môže stratiť. Každá zo Zmluvných strán preto bude zodpovedná 
za ochranu vlastných systémov a záujmov a ani jedna zo strán nebude zodpovedná voči 
druhej strane za akúkoľvek stratu alebo poškodenie vyplývajúce z používania internetu 
či priamo e-mailovej komunikácie. Vylúčenie zodpovednosti v tomto článku sa však 
nevzťahuje na zodpovednosť, súvisiacu s nedbanlivým používaním vyššie uvedených 
elektronických prostriedkov. 

 
L. OCHRANA ÚDAJOV A ARCHIVÁCIA 

40. Odo dňa podpísania tejto Zmluvy je Poradca oprávnený zhromažďovať, zaznamenávať, 
organizovať, meniť, vyhľadávať, prezerať, kombinovať, presúvať, využívať, uchovávať, 
blokovať, odstraňovať, poskytovať, zverejňovať, používať, prenášať, ukladať alebo inak 
spracúvať („spracovávať“) informácie poskytnuté Klientom, ktoré môžu mať charakter 
osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov („osobné údaje“). 

41. Klient si je vedomý, že za účelom plnenia Zmluvy poskytol alebo plánuje poskytnúť 
Poradcovi osobné údaje svojich konateľov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb 
(„dotknutá osoba“). Klient sa zaväzuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že informoval 
všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje poskytol alebo plánuje poskytnúť 
Poradcovi, o možnosti poskytnutia osobných údajov P, a tiež o náležitostiach 
spracovania osobných údajov Poradcom. Poradca je povinný Klientovi na vyžiadanie 
poskytnúť potrebnú súčinnosť.  

42. Osobné údaje sprístupnené Klientom Poradcovi, Poradca spracováva v súlade 
s príslušnými všeobecne záväznými alebo stavovskými predpismi, vrátane predpisov na 
ochranu osobných údajov. 

43. Poradca je oprávnený archivovať informácie spracovávané v súvislosti s poskytovaním 
Služieb a to pre účely stanovené právnymi predpismi a pre účely zachovania know-how 
Poradcu v súlade s internými pravidlami Poradcu. Pokiaľ uvedené informácie obsahujú 
osobné údaje, spracováva ich Poradca v súlade s príslušnými pravidlami na ochranu 
osobných údajov.  

 
M. OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANE 

PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU  

44. Klient berie na vedomie, že Poradca je povinnou osobu v zmysle právnych predpisov o 
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu („AML predpisy“). 

45. Klient berie na vedomie, že Poradca je povinný vykonávať vo vzťahu ku klientovi príslušnú 
starostlivosť v zmysle AML predpisov („starostlivosť“).  

46. Klient sa zaväzuje poskytnúť Poradcovi v rozsahu požadovanom Poradcom úplné a 
správne údaje za účelom vykonania starostlivosti. Klient sa týmto zároveň zaväzuje 
bezodkladne informovať Poradcu o akýchkoľvek zmenách v týchto poskytnutých 
údajoch. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie povinnosti 
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Klienta. Klient týmto berie na vedomie, že v prípade neposkytnutia požadovaných údajov 
je Poradca povinný podľa AML predpisov poskytnutie Služby odmietnuť. 

47. Klient ďalej berie na vedomie, že Poradca bude poskytnuté informácie a doklady 
uchovávať, spracovávať a poskytovať tretím stranám na účely predchádzania a 
odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a to v 
rozsahu uvedenom AML predpisoch. 

 
N. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

48. Verzia č. 1 týchto Štandardných obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňa 
30.05.2019. 

49. Štandardné obchodné podmienky sú prístupné na webovom sídle www.flatiron.sk. 
 


