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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  

TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s. 
k dodávateľským zmluvným vzťahom 

 
Tento dokument predstavuje Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľské zmluvné vzťahy 
uzatvárané spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvného vzťahu medzi Odberateľom a Dodávateľom, ak v týchto Všeobecných obchodných 
podmienkach nie je uvedené inak. 

 
 

Článok 1 
Definície 

 
1.1 Autorským zákonom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zákon 

č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. 
1.2 Dodávateľom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie podnikateľský 

subjekt, ktorý sa na základe zmluvného vzťahu zaväzuje Odberateľovi dodať Predmet plnenia. 
1.3 Obchodným zákonníkom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 
1.4 Objednávkou sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie požiadavka 

Objednávateľa na dodanie Predmetu plnenia, akceptovaná Dodávateľom, ktorá nespadá pod 
Rámcovú dohodu.  

1.5 Odberateľom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie obchodná 
spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, IČO: 
31340822 DIČ: 2020341455 IČ DPH:SK2020341455 zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 499/B. 

1.6 Predmetom plnenia sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie dodanie 
tovaru, služby, práce alebo iného obdobného plnenia určeného jednotlivo alebo čo do množstva 
a druhu, vrátane prevedenia vlastníckeho práva alebo prenechanie užívacieho práva k tomuto 
plneniu, ako aj udelenie alebo postúpenie licencie k autorskému dielu podľa Autorského zákona.  

1.7 Rámcovou dohodou sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie každá 
rámcová dohoda uzatvorená medzi Zmluvnými stranami, z ktorej obsahu vyplýva dohoda 
dodávania Predmetu plnenia po častiach po určité časové obdobie, štandardne počas platnosti 
tejto dohody.  

1.8 Všeobecnými obchodnými podmienkami sa rozumejú tieto Všeobecné obchodné podmienky 
TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s. k dodávateľským zmluvným vzťahom. 

1.9 Zmluvnou stranou sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie Odberateľ 
alebo Dodávateľ.  

1.10 Zmluvou  sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluvný vzťah medzi 
Zmluvnými stranami, ktorý nie je založený Rámcovou dohodou alebo Objednávkou. 

 
 

Článok 2 
Aplikácia Všeobecných obchodných podmienok 

 
2.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy medzi Odberateľom 

a Dodávateľom, ktoré vznikli na základe Objednávky Odberateľa. Znenie Objednávky má pred 
znením týchto Všeobecných obchodných podmienok prednosť. 

2.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na tie zmluvné vzťahy medzi Odberateľom 
a Dodávateľom, ktoré sú upravené samostatnou Zmluvou alebo Rámcovou dohodou, ak 
v Zmluve alebo v Rámcovej dohode nie je uvedené inak. 
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2.3 V prípade rozporu medzi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a obchodnými 
podmienkami Dodávateľa majú prednosť Všeobecné obchodné podmienky, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

2.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky majú prednosť pred znením Obchodného zákonníka, ak 
nie sú v rozpore s jeho kogentnými ustanoveniami a ani s kogentnými ustanoveniami iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
 

Článok 3 
Predmet plnenia 

 
3.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi Predmet plnenia špecifikovaný v Objednávke. 
3.2 Ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnutá dlhšia lehota, je Odberateľ oprávnený zmeniť 

alebo zrušiť Objednávku najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa jej záväznosti 
(akceptácie Dodávateľom). To neplatí v prípade, ak v tejto lehote už došlo k dodaniu Predmetu 
plnenia zo strany Dodávateľa. Ak nie je dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak, náklady 
súvisiace so zmenou alebo zrušením Objednávky znáša Dodávateľ.  

3.3 Odberateľ sa zaväzuje Predmet plnenia v dohodnutom mieste plnenia prevziať a zaplatiť za 
Predmet plnenia dohodnutú odplatu. Ak miesto plnenia nie je špecifikované v Objednávke, je ním 
adresa sídla Odberateľa, ak sa Zmluvné strany následne nedohodnú inak. 

3.4 Dodávateľ je povinný najneskôr v deň dodania Predmetu plnenia odovzdať Odberateľovi doklady 
potrebné na prevzatie a užívanie Predmetu plnenia. Dodávka sa považuje za splnenú až po 
overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov. V prípade nesúladu týchto dokladov 
s Objednávkou, má Odberateľ právo Predmet plnenia odmietnuť. 

3.5 Dodávateľ vyhlasuje, že ním dodávaný Predmet plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb. 
3.6 Ak je predmetom plnenia dielo podľa Autorského zákona a v Objednávke nie je uvedené inak, 

spravujú sa vzájomné práva a povinnosti pri používaní tohto diela ustanoveniami o diele na 
objednávku podľa  § 91 Autorského zákona. 

 
 

Článok 4 
 Termín plnenia 

 
4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať Predmet plnenia v dohodnutom čase plnenia. Ak nie je čas plnenia 

špecifikovaný v Objednávke, zaväzuje sa Dodávateľ dodať Predmet plnenia v deň nasledujúci po 
výzve Odberateľa, ak sa Zmluvné strany následne nedohodnú inak. 

4.2 Odberateľ preberá Predmet plnenia len v pracovných dňoch. Zmena termínu plnenia je možná 
iba po dohode Zmluvných strán. 

4.3 Za nedodržanie termínu plnenia je Odberateľ oprávnený od Dodávateľa požadovať zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z odplaty za Predmet plnenia bez DPH, a to za každý deň 
omeškania, pričom zmluvná pokuta je splatná do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia výzvy na 
zaplatenie zmluvnej pokuty Dodávateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo 
Odberateľa domáhať sa náhrady spôsobenej škody, a to aj vo výške prevyšujúcej výšku zmluvnej 
pokuty. 

 
 

Článok 5 
 Dodacie podmienky 

 
5.1 Dodacie podmienky a prepravné dispozície sú špecifikované v Objednávke. Ak nie je dodacia 

podmienka špecifikovaná v Objednávke platí štandardná dodacia podmienka DDP podľa 
INCOTERMS 2020. 

5.2 Vlastnícke právo k Predmetu plnenia a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na Odberateľa 
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jeho prevzatím v súlade s dodacou podmienkou. 
5.3 V prípade balenia Predmetu plnenia sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a platnými technickými normami. 
 
 

Článok 6 
Odplata 

 
6.1 Odplata za Predmet plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v platnom znení. Dohodnutá odplata uvedená v Objednávke je bez dane z pridanej hodnoty. 
K odplate za Predmet plnenia bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6.2 Ak Odberateľ zistí vady v dodanom Predmete plnenia (najmä kvalitatívne nedostatky), uhradí 
Dodávateľovi len za Predmet plnenia, ktorý bol dodaný bez vád. Na dodané vadné plnenie sa 
primerane vzťahujú ustanovenia článku 8 týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

 
 

Článok 7 
 Platobné podmienky 

 
7.1 Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Odberateľovi. 
7.2 Dodávateľ je oprávnený fakturovať v deň odovzdania Predmetu plnenia, ale najneskôr do troch 

pracovných dní po jeho odovzdaní. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania čiastky 
z bankového účtu Odberateľa.  

7.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Súčasťou faktúry bude aj fotokópia podpísanej Objednávky a doklad, ktorý potvrdzuje 
dodanie Predmetu plnenia Dodávateľom a prevzatie Predmetu plnenia Odberateľom. 

7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo prílohy, je Odberateľ 
oprávnený takúto faktúru vrátiť Dodávateľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry. 

7.5 Ak nie je v Objednávke uvedená inak, je Dodávateľ povinný zasielať faktúry v elektronickej forme 
vo formáte .pdf súboru, ktorý je needitovateľný, ale umožňuje kopírovanie textu, na určenú e-
mailovú adresu Odberateľa: faktury@tipos.sk. 

 
 

Článok 8 
 Zodpovednosť za vady 

 
8.1 Dodávateľ poskytne záruku na kvalitatívne parametre dodaného Predmetu plnenia na minimálne 

24 mesiacov odo dňa prevzatia Predmetu plnenia Odberateľom. Ak Dodávateľ deklaruje dlhšiu 
dobu záruky, platí táto dlhšia záručná doba. 

8.2 Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, Odberateľ je povinný ich 
písomne reklamovať do 14 (štrnástich) dní od ich zistenia, najneskôr však do konca záručnej 
doby. 

8.3 Záruka sa nevzťahuje na vady Predmetu plnenia spôsobené: 
 
8.3.1 nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním na strane Odberateľa; alebo 
8.3.2 vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil Dodávateľ alebo osoby s ktorých pomocou 

Dodávateľ plnil svoj záväzok. 
 

8.4 V prípade vadného plnenia je Odberateľ oprávnený uplatniť si niektorý z nasledujúcich nárokov, 
resp. ich kombináciu, pričom počas odstraňovania vád záručná doba neplynie: 
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8.4.1 výmena vadného Predmetu plnenia za nový bez vád; 
8.4.2 odstránenie vád opravou Predmetu plnenia (ak sú opraviteľné) Dodávateľom, resp. na 

jeho náklady; 
8.4.3 dodanie chýbajúceho množstva Predmetu plnenia; alebo 
8.4.4 zníženie odplaty za Predmet plnenia o zľavu, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty 

Predmetu plnenia v dôsledku kvalitatívnych vád, minimálne však o 10% z odplaty. 
 

8.5 Písomne vyhotovená reklamácia obsahuje aspoň tieto základné údaje – číslo Objednávky, dátum 
dodania a číslo dokladu o prevzatí, číslo faktúry, druh dodávaného Predmetu plnenia 
a reklamované množstvo, voľbu nároku. 
 

 
Článok 9 

Trvanie zmluvného vzťahu 
 
9.1 Zmluvný vzťah zaniká splnením vzájomných práv a povinností riadne a včas. 
9.2 Ak vyplýva z Objednávky záväzok Dodávateľa dodávať Predmet plnenia po určitú dobu, zaniká 

zmluvný vzťah uplynutím tejto doby. Ak takáto doba nie je v Objednávke určená alebo sa jedná 
o záväzok na dobu neurčitú, sú Zmluvné strany oprávnené takýto zmluvný vzťah vypovedať v 
lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka. 

9.3 Zmluvný vzťah zaniká aj písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uzatvorenia takejto dohody, 
ak z dohody nevyplýva neskorší deň zániku zmluvného vzťahu. 

9.4 Od zmluvného vzťahu možno okrem prípadov, ktoré stanovuje § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka, odstúpiť aj z nasledovných dôvodov: 

 
9.4.1 ak je Dodávateľ alebo Odberateľ v omeškaní s plnením svojich záväzkov o viac ako 30 

dní; alebo 
9.4.2 ak dodaný Predmet plnenia nespĺňa dohodnuté kvalitatívne parametre. 

 
9.5 Oznámenie o odstúpení musí mať písomnú formu a musí byť doručené dotknutej Zmluvnej 

strane. Zmluvný vzťah zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení, ak v oznámení nie je 
uvedené inak. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu a ani nárok na 
náhradu škody. 

 
 

Článok 10 
 Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Odberateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, pričom ich 

aktuálne a účinné znenie zverejňuje na svojom webovom sídle. Zmluvný vzťah medzi 
Dodávateľom a Odberateľom sa bude posudzovať podľa Všeobecných obchodných podmienok 
účinných v čase vzniku zmluvného vzťahu. 

10.2 Zmluvný vzťah založený Objednávkou sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade súdneho sporu bude príslušným 
súdom súd určený podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. Ak 
je Dodávateľom zahraničný subjekt, je príslušným súdom všeobecný súd Odberateľa. 

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 
ktorých sa dozvedeli v súvislosti s Predmetom plnenia, a ktoré majú povahu obchodného 
tajomstva alebo sú dôverné. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje plnenie 
povinností Odberateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

10.4 Písomnosti doručované v súvislosti so zmluvným vzťahom sa môžu doručovať osobne, kuriérom 
alebo poštou, a to na adresu zapísanú v obchodnom alebo inom príslušnom registri. Tým nie je 
dotknutý článok 7 bod 7.5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Písomnosť sa bude 
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považovať za doručenú: 
 
10.4.1 pri osobnom doručovaní dňom potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom 

odmietnutia prevzatia zásielky; 
10.4.2 pri doručovaní kuriérom dňom potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia 

prevzatia zásielky; 
10.4.3 pri doručovaní doporučenou poštou považované dňom potvrdenia doručenia 

adresátom, dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom vrátenia zásielky ako 
nedoručenej, a to aj v prípade, ak sa adresát zásielky o tom nedozvie. 
 

10.5 Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Etický kódex 
dodávateľa, ktorý tvorí ich prílohu č. 1. Etický kódex dodávateľa je Odberateľ oprávnený 
kedykoľvek aktualizovať, pričom jeho aktuálne znenie zverejní na svojom webovom sídle. 

10.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 09. 2022. Dňom 
účinnosti nového znenia Všeobecných obchodných podmienok sa nahrádza predošlé znenie 
Všeobecných obchodných podmienok; tým nie je dotknuté ustanovenie druhej vety bodu 10.1 
tohto článku Všeobecných obchodných podmienok. 
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PRÍLOHA Č. 1 K VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM 
 
 
ETICKÝ KÓDEX DODÁVATEĽA 
 
OBSAH 
 
1. Preambula 
2. Definícia Etického kódexu dodávateľa 
3. Platnosť Etického kódexu dodávateľa 
4. Súlad s právnou úpravou a rešpektovanie prirodzených práv 
5. Zamestnávanie 
6. Dôverné informácii a ich utajenie 
7. Ochrana osobných údajov 
8. Konflikt záujmov 
9. Partner verejného sektora a verejné obstarávanie 
10. Dary 
11. Porušenie Etického kódexu dodávateľa 
12. Súčinnosť 
 
 
 
1. Preambula 

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej len „spoločnosť“) je ako národná 
lotériová spoločnosť prevádzkovateľom hazardných hier na území Slovenskej republiky. 
Spoločnosť pri výkone svojej podnikateľskej činnosti dbá na jej súlad s právnou úpravou a 
celospoločensky platnými etickými štandardmi, ako sú transparentnosť, zodpovednosť, 
nediskriminácia a i. 

 
2. Definícia Etického kódexu dodávateľa 

Etický kódex dodávateľa je záväzný pre všetky externé osoby, s ktorými spoločnosť prichádza do 
predzmluvného, resp. zmluvného vzťahu a predstavuje súhrn právno-etických štandardov a 
hodnôt, ktoré sú pre spoločnosť zásadné. Etický kódex dodávateľa vychádza zo základných 
hodnôt spoločnosti ako sú čestnosť, zodpovednosť, dodržiavanie právnych predpisov a poctivého 
obchodného styku, nediskriminácia a rovnaké zaobchádzanie, ochrana životného prostredia, 
odbornosť, transparentnosť a iné celospoločensky významné hodnoty. 

  
3. Platnosť Etického kódexu dodávateľa 

Pravidlá správania sa a hodnoty obsiahnuté v Etickom kódexe dodávateľa sú záväzné pre všetky 
a akékoľvek externé osoby, ktorým spoločnosť TIPOS umožnila oboznámiť sa s týmto Etickým 
kódexom dodávateľa a s ktorými spoločnosť vstúpila do predzmluvného/zmluvného vzťahu. 
Žiadne ustanovenie Etického kódexu dodávateľa nemôže byť v rozpore s platnými právnymi 
predpismi a v prípade, ak by sa tak stalo, je výlučne v tomto rozsahu neplatné. Porušenie Etického 
kódexu dodávateľa bude postihnuté podľa závažnosti konania a podľa závažnosti a rozsahu 
následkov porušenia sankciami v zmysle uzatvorenej zmluvy s externými osobami ako zmluvnými 
partnermi, resp. v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
4. Súlad s právnou úpravou a rešpektovanie prirodzených práv 

Spoločnosť pri výkone svojej podnikateľskej činnosti dôsledne rešpektuje platnú a účinnú právnu 
úpravu ako aj poctivý obchodný styk a etické štandardy spoločnosti. Rovnako od svojich 
zmluvných partnerov očakáva, že pri výkone svojej činnosti dôsledne rešpektujú všeobecne 
záväzné právne predpisy a prirodzené práva človeka, poctivý obchodný styk a etické štandardy 
spoločnosti. 

 
Spoločnosť principiálne odmieta akékoľvek korupčné správanie,  legalizáciu príjmov z trestnej 
činnosti a financovanie terorizmu ako aj zneužívanie postavenia akýmkoľvek spôsobom. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti vyžaduje od svojich zmluvných partnerov (externých osôb) 
zdržanie sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore so základnými etickými piliermi 
spoločnosti, ako sú aj súlad s právnou úpravou, čestnosť, transparentnosť a dodržiavanie 
etických hodnôt spoločnosti. 
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5. Zamestnávanie 

Spoločnosť dôsledne rešpektuje právnu úpravu v oblasti zamestnávania, najmä v súvislosti s 
princípom zákazu nelegálneho zamestnávania a zákazu diskriminácie, dodržiavania bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a ako aj v súvislosti so sociálnym zabezpečením zamestnancov. 
Vzhľadom na túto skutočnosť očakáva od svojho zmluvného partnera, že ako zamestnávateľ 
bude voči svojim zamestnancom: 
a) dôsledne dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania a zákaz diskriminácie a nerovnakého 

zaobchádzania, 
b) rešpektovať „inakosť“, eliminovať akékoľvek nekorektné vzťahy k svojim zamestnancom alebo 

medzi nimi (sexuálne obťažovanie, mobbing, bossing a iné nekorektné správanie), 
c) práva, ktoré zamestnancovi vyplývajú zo Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov, 
d) zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
e) riadne plniť svoje odvodové povinnosti a povinnosti vyplývajúce z právnej úpravy daní. 

 
6. Dôverné informácie a ich utajenie 

Spoločnosť pri výkone svojej činnosti berie na vedomie skutočnosť, že zmluvnému partnerovi 
poskytuje alebo môže poskytovať informácie, ktoré sú pre neho citlivé (obchodné tajomstvo a iné 
dôverné informácie) a rovnako, zmluvný partner poskytuje alebo môže poskytovať rovnako citlivý 
druh informácií spoločnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť spoločnosť dôsledne dodržuje 
povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k takýmto informáciám a rovnaký prístup požaduje aj od svojho 
zmluvného partnera. Táto skutočnosť je posilnená tým, že spoločnosť vyžaduje od svojich 
partnerov uzatvorenie osobitnej dohody o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, a to aj v 
súlade s internými predpismi spoločnosti. 

 
7. Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť pri výkone svojej činnosti pravidelne spracúva osobné údaje, a to najmä, ale nielen, 
hráčov, ktorí sa zúčastňujú na hazardných hrách prevádzkovaných spoločnosťou. Spoločnosť aj 
s ohľadom na dôsledný prístup Európskej únie pri ochrane osobných údajov fyzických osôb 
implementovala do svojho vnútorného systému ochranu osobných údajov postavenú na vysokých 
štandardoch.  

 
Zmluvní partneri z pohľadu právnej úpravy vzťahujúcej sa na ochranu osobných údajov 
pravidelne vystupujú ako sprostredkovatelia vykonávajúci pre spoločnosť ako prevádzkovateľa 
spracúvanie osobných údajov v rôznom rozsahu a rôznym spôsobom. Vzhľadom na vyššie 
uvedené spoločnosť očakáva a vyžaduje, aby zmluvní partneri dôsledne dodržiavali právnu 
úpravu vzťahujúcu sa na ochranu osobných údajov ako aj prípadné pokyny spoločnosti ohľadom 
spracúvania osobných údajov. 

 
8. Konflikt záujmov 

Konflikt záujmov, resp. riziko konfliktu záujmov alebo potenciálny konflikt záujmov vzniká, keď 
súkromné ciele a aktivity zmluvného partnera, členov jeho štatutárneho orgánu, kontrolného 
orgánu, prípadne inej osoby, ktorá koná v mene zmluvného partnera alebo ich blízkych osôb 
ohrozujú alebo sú v priamom rozpore so záujmami spoločnosti. Konflikt záujmov by mohol 
vzniknúť aj ako dôsledok ekonomických záujmov, politickej spriaznenosti alebo akýchkoľvek 
iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Z uvedeného dôvodu je zmluvný partner povinný:  
a) prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť konfliktu záujmov, 
b) bezodkladne písomne oznámiť spoločnosti každý konflikt záujmov počas trvania zmluvného 

vzťahu so spoločnosťou, 
c) prijať všetky opatrenia potrebné na ukončenie konfliktu záujmov. 

 
9. Partner verejného sektora a verejné obstarávanie 

Zmluvný partner spoločnosti berie na vedomie skutočnosť, že v prípade, ak to vyplýva z 
osobitného predpisu, musí byť registrovaný ako partner verejného sektora a dodržiavať všetky 
súvisiace povinnosti vyplývajúce z dotknutej právnej úpravy.  Vzhľadom na uvedené spoločnosť 
očakáva, že si zmluvný partner tieto svoje povinnosti dôsledne plní. 

 
Spoločnosť je verejným obstarávateľom, a teda je povinná uzatvárať zmluvy v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní a v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania. Vzhľadom 
na túto skutočnosť spoločnosť očakáva a vyžaduje od svojho  zmluvného partnera, že ak je 
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zmluva uzatvorená postupmi uvedenými v zákone o verejnom obstarávaní, spĺňa požiadavky tejto 
osobitnej úpravy a spĺňa takéto požiadavky počas trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou.  

 
10. Dary  

Spoločnosť s dôrazom na transparentnosť neumožňuje prijímanie darov zo strany jej 
zamestnancov a členov orgánov spoločnosti, prípadne iných osôb konajúcich v mene 
spoločnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť zmluvní partneri nie sú oprávnení osobám v prvej vete 
tohto bodu ako ani akýmkoľvek iným osobám zastupujúcim spoločnosť ponúkať alebo sľubovať 
akékoľvek dary. Zároveň spoločnosť vyžaduje od svojho zmluvného partnera bezodkladnú 
informáciu o tom, ak akýkoľvek zamestnanec spoločnosti, člen orgánov spoločnosti alebo iná 
osoba konajúca v mene spoločnosti vyžaduje prisľúbenie a/alebo poskytnutie akéhokoľvek daru 
alebo úplatku, a to zaslaním takejto informácie elektronicky na email compliance@tipos.sk. Tento 
bod sa nevzťahuje na bežné propagačné materiály, zdvorilosti alebo iné obdobné plnenia, 
poskytnutie ktorých nesleduje akékoľvek (aj nepriame) ovplyvnenie vôle a/alebo rozhodnutia 
osoby, ktorej je alebo má byť takéto plnenie poskytnuté alebo ktorej vôľa a/alebo rozhodnutie by 
mohlo byť takýmto plnením ovplyvnené. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností 
súvisiacich s týmto bodom je zmluvný partner oprávnený obrátiť sa na email 
compliance@tipos.sk. 

 
11. Porušenie Etického kódexu dodávateľa 

Porušenie Etického kódexu dodávateľa zo strany zmluvného partnera môže s ohľadom na 
závažnosť porušenia predstavovať podstatné porušenie povinnosti zmluvného partnera, a to s 
nasledovnými dôsledkami: 
a) uplatnenie sankcie, 
b) uplatnenie škody (ak škoda vznikla), 
c) ukončenie zmluvného vzťahu. 

 
12. Súčinnosť  

Spoločnosť očakáva od svojho zmluvného partnera oznamovanie akéhokoľvek správania 
zamestnancov, členov orgánov spoločnosti alebo iných osôb konajúcich v mene spoločnosti, 
ktoré je v rozpore s etickými štandardmi, ktoré vyplývajú aj z tohto Etického kódexu dodávateľa a 
očakáva, že zmluvný partner takéto správanie bezodkladne ohlási na email compliance@tipos.sk 
a v prípade akéhokoľvek šetrenia zo strany spoločnosti poskytne spoločnosti všetku súčinnosť, 
ktorú od neho možno spravodlivo požadovať. 

 
 
 
 
 


