Všeobecné obchodné podmienky
pre používanie ELEKTRONICKÉHO ÚČTOVNÍKA
1. Definície pojmov
1.1. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa pod pojmom:
a. Všeobecné obchodné podmienky - (ďalej tiež aj „VOP“) rozumejú obchodné
podmienky zverejnené Prevádzkovateľom, ktoré upravujú vzájomné práva
a povinnosti Užívateľa, Klienta, Prevádzkovateľa ale aj Neoprávneného užívateľa
v súvislosti s užívaním ELEKTRONICKÉHO ÚČTOVNÍKA. Tieto VOP predstavujú
návrh Prevádzkovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení;
b. ELEKTRONICKÝ ÚČTOVNÍK – (ďalej tiež aj „E-ÚČT“) rozumie program,
ktorý slúži ako pomôcka pri riadení podnikateľskej administratívy a účtovníctva
fyzických a právnických osôb, a ktorý je pre užívanie tretích osôb za splnenia
podmienky registrácie a vyjadrenia súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými
podmienkami,
voľne
dostupný
na
internetovej
stránke
www.elektronickyuctovnik.sk;
c. Prevádzkovateľ – rozumie právnická osoba, ktorá prevádzkuje Služby aj
Rozšírené služby E-ÚČT na internetovej stránke www.elektronickyuctovnik.sk za
podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach
a komplexne zabezpečuje poskytovanie týchto služieb Užívateľom a Klientom;
Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť EXENT s.r.o., IČO: 46 775 978,
so sídlom Garbiarska 2, 040 01 Košice;
d. Užívateľ – rozumie fyzická osoba, ktorá bezplatne užíva Služby E-ÚČT,
zaregistrovala sa na internetovej stránke www.elektronickyuctovnik.sk a vyjadrila
súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami;
e. Klient - rozumie Užívateľ, ktorý užíva aj Rozšírené služby E-ÚČT za odplatu
podľa platného cenníka Prevádzkovateľa;
f. Neoprávnený užívateľ – rozumie fyzická osoba, ktorá užíva Služby E-ÚČT
alebo Rozšírené služby E-ÚČT v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými
podmienkami, nevyjadrila platne súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými
podmienkami, vzniesla neoprávnené požiadavky na Prevádzkovateľa, nedisponuje
platným súhlasom alebo splnomocnením právnickej alebo fyzickej osoby, ktorej
činnosti sa užívanie E-ÚČT týka, a tiež osoba, ktorá uviedla v registrácii alebo pri
inom užívaní E-ÚČT nepravdivé údaje alebo sa omeškala s úhradou za užívanie
Rozšírených služieb E-ÚČT;
g. Zmluvné strany – rozumie spoločné označenie Prevádzkovateľa a Užívateľa,
alebo Prevádzkovateľa a Klienta; na účely vymáhania náhrady škody, splatných
pohľadávok Prevádzkovateľa alebo riešenia sporov z neoprávneného užívania sa
za Zmluvné strany považuje aj Prevádzkovateľ a Neoprávnený užívateľ;
h. Cenník - rozumie cenník zostavený a zverejnený Prevádzkovateľom na
internetovej stránke www.elektronickyuctovnik.sk alebo inak oznámený
Užívateľom alebo Klientom, ktorý obsahuje odplatu za užívanie Rozšírených
služieb E-ÚČT;
i. Služby ELEKTRONICKÉHO ÚČTOVNÍKA- (ďalej tiež aj „Služby E-ÚČT“)
rozumejú funkcie E-ÚČT, ktoré sú prístupné bezodplatne všetkým Užívateľom,
a slúžia najmä na vytváranie administratívnych dokumentov podľa určenej
predlohy, vytváranie a správu databáz a ďalšie činnosti súvisiace so základnou
administratívou podnikateľských subjektov;
j. Rozšírené služby ELEKTRONICKÉHO ÚČTOVNÍKA - (ďalej tiež aj
„Rozšírené služby E-ÚČT“) rozumejú funkcie E-ÚČT, ktoré sú prístupné len
Klientom za odplatu podľa platného cenníka Prevádzkovateľa a slúžia ako
pomôcka pri vedení účtovníctva podľa platných zákonov v Slovenskej republike;

k. Vyjadrenie
súhlasu
s Všeobecne
záväznými
obchodnými
podmienkami – rozumie predovšetkým konkludentné konanie Užívateľa,
Klienta alebo Neoprávneného užívateľa spočívajúce vo faktickom užívaní Služieb
E-ÚČT a Rozšírených služieb E-ÚČT, po tom čo sa mal možnosť oboznámiť
s aktuálnym znením VOP, zaslaných mu na ním uvedenú adresu elektronickej
pošty, alebo zobrazených na internetovej stránke www.elektronickyuctovnik.sk;
pokiaľ sú VOP zasielané na adresu elektronickej pošty Užívateľa, Klienta alebo
Neoprávneného užívateľa, má sa za to, že okamihom odoslania VOP na takúto
adresu, vznikla pre Užívateľa, Klienta alebo Neoprávneného užívateľa možnosť
oboznámiť sa z ich znením a pokiaľ po tomto odoslaní Užívateľ, Klient alebo
Neoprávnený užívateľ aktívne používal Služby E-ÚČT a Rozšírené služby E-ÚČT,
tak sa s týmito VOP oboznámil.

2. Predmet zmluvy
2.1. E-ÚČT je autorským dielom prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený prostredníctvom
poskytovania licencií nevyhradným spôsobom umožniť užívanie E-ÚČT – Služieb
E-ÚČT a Rozšírených služieb E-ÚČT - tretím osobám za podmienok uvedených
v týchto VOP.
2.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť možnosť využívať Služby E-ÚČT každému
Užívateľovi, ktorý riadne a pravdivo splní podmienky registrácie na internetovej
stránke www.elektronickyuctovnik.sk a vyjadrí súhlas s týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami. Bezodkladne po riadnom zaregistrovaní Užívateľa,
umožní mu Prevádzkovateľ na dobu časovo obmedzenú využívanie Služieb EÚČT, teda všetkých funkcionalít, ktoré budú dostupné bezodplatne.
2.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť na dobu časovo obmedzenú možnosť
využívať Rozšírené služby E-ÚČT každému Klientovi - Užívateľovi, ktorý riadne
a pravdivo splní podmienky registrácie na internetovej
stránke
www.elektronickyuctovnik.sk a vyjadrí platný súhlas s týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami a zaviaže sa za takého užívanie zabezpečiť riadne
a včasné uhrádzanie odplaty určenej podľa Cenníka Prevádzkovateľa.
2.4. Doba poskytovania resp. užívania Služieb E-ÚČT alebo Rozšírených služieb je
obmedzená na dobu platnosti a účinnosti týchto VOP na vzťahy medzi Zmluvnými
stranami alebo na dobu určenú inak v zmysle týchto VOP. Prevádzkovateľ je
oprávnený oznámením urobeným vo vzťahu k ostatným zmluvným stranám týchto
VOP alebo iným osobám, na ktorých sa tieto VOP vzťahujú zmeniť dobu
poskytovanie Služieb E-ÚČT a Rozšírených služieb E-ÚČT, a to spoločne ale aj
osobitne vo vzťahu ku každej takejto osobe.

3. Platobné podmienky
3.1. Odplata za užívanie Rozšírených služieb E-ÚČT sa určuje podľa platného Cenníka
zverejeneného na internetovej stránke www.elektronickyuctovnik.sk alebo inak
oznámeného alebo sprístupneného Prevádzkovateľom. Odplata sa určuje podľa
počtu využití jednotlivých funkcionalít Rozšírených služieb E-ÚČT (ďalej aj
„Operácia“). Na odplatnosť Operácie nemá vplyv jej akákoľvek neskoršia zmena
alebo odstránenie informácii o tejto operácii.
3.2. Klient resp. Neoprávnený užívateľ sa zaväzujú Prevádzkovateľovi uhrádzať
odplatu za používanie Rozšírených služieb E-ÚČT vždy po skončení kalendárneho
mesiaca, za ktorý odmena patrí, a to vo výške určenej podľa Cenníka a počtu
jednotlivých Operácií vykonaných Klientom v kalendárnom mesiaci, za ktorý
odplata patrí.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Cenník, podľa ktorého sa určuje odplata pre
Prevádzkovateľa nadobúda platnosť vo vzťahu ku Klientovi dňom vyjadrenia
Súhlasu s týmito VOP a následne jeho zmena nadobudne platnosť a účinnosť vždy
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci v ktorom bol tento
Cenník
zverejnený
Prevádzkovateľom
na
internetovej
stránke
www.elektronickyuctovnik.sk. Ak nie je možné určiť platnosť a účinnosť Cenníka
inak, nadobúda platnosť a účinnosť voči Klientovi alebo Neoprávnenému
užívateľovi prvým dňom kedy sa o jeho platnosti a obsahu mohli dozvedieť,
najneskôr však prvým dňom aktívneho používania Rozšírených služieb E-ÚČT
Klientom alebo Neoprávneným užívateľom nasledujúcim po nadobudnutí
platnosti Cenníka.
3.4. Prevádzkovateľ si uplatňuje zaplatenie odplaty za poskytovanie tejto služby
elektronickou faktúrou vystavenou najskôr v prvý deň kalendárneho mesiaca
nasledujúcom po mesiaci, za ktorý odplata patrí, so splatnosťou 10 dní od jej
zaslania na adresu elektronickej pošty uvedenú Klientom pri registrácii.
3.5. Ak Klient neurčí osobitným úkonom inú osobu ako povinnú na platenie odplaty
(uvedenie osobitných fakturačných údajov na účely platenia odmeny za užívanie
Rozšírených služieb E-ÚČT Klientom v mene fyzickej alebo právnickej osoby,
ktorej činnosti sa užívanie Rozšírených služieb E-ÚČT týka) alebo táto osoba
riadne odplatu neuhradí, povinnosť zaplatiť odplatu za poskytovanie Rozšírených
služieb E-ÚČT má právnická alebo fyzická osoba, ktorej podnikateľskej činnosti sa
preukázateľne týkajú Operácie vykonávané Klientom v rámci využívania
Rozšírených služieb E-ÚČT. Na účely týchto VOP Klient prehlasuje, že je poverený
alebo splnomocnený konať v mene takejto právnickej alebo fyzickej osoby vrátane
oprávnenia prijať v jej mene a na jej účet záväzok uhrádzať odplatu podľa týchto
VOP a Cenníka Prevádzkovateľovi za používanie Rozšírených služieb E-ÚČT.
Klient prehlasuje, že na požiadanie Prevádzkovateľom predloží písomný súhlas na
vyššie uvedené právne úkony v mene konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby.
3.6. Pokiaľ sa preukáže, že Klient nedisponuje poverením alebo splnomocnením
nevyhnutným na prijatie záväzku podľa predchádzajúceho bodu v mene a na účet
právnickej alebo fyzickej osoby tam uvedenej, najmä v prípade, ak dotknutá
právnická alebo fyzická osoba odmieta uhradiť tento záväzok alebo sa dožaduje
odstránenia údajov týkajúcich sa jej podnikateľskej činnosti z databáz vytváraných
v rámci využívania Služieb E-ÚČT a Rozšírených služieb E-ÚČT, zaväzuje sa Klient
ako fyzická osoba uhradiť Prevádzkovateľovi neuhradenú odplatu ako aj všetky
náklady a škodu, ktoré mu v súvislosti s touto skutočnosťou vznikne.
3.7. Klient alebo osoba ním určená alebo osoba povinná podľa týchto VOP, sú povinný
plniť si platobné povinnosti riadne a načas. Pohľadávka podľa tejto Zmluvy je
splnená riadne a včas ak je najneskôr v posledný deň splatnosti pripísaná v plnej
výške na účet Prevádzkovateľa uvedený vo faktúre zaslanej Klientovi.
3.8.V prípade omeškania sa s úhradou peňažných záväzkov je Klient povinný uhradiť
Prevádzkovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej istiny za
každý deň omeškania.

4. Záväzné prehlásenia zmluvných strán
4.1. Prevádzkovateľ poskytuje Služby E-ÚČT a Rozšírené služby E-ÚČT „ako sú“.
Užívateľ aj Klient berú na vedomie, že E-ÚČT a Služby E-ÚČT ako aj Rozšírené
služby E-ÚČT sú poskytované ako nezáväzná pomôcka, ktorá má pomôcť najmä
podnikateľom pri spracovaní administratívnej agendy. Používanie Služieb E-ÚČT a
Rozšírených služieb E-ÚČT nie je poskytovaním služieb daňových poradcov alebo
účtovníkov a ani tieto služby.

4.2. Užívateľ aj Klient je oprávnený využívať všetky dostupné funkcie E-ÚČT, a to tie
ktoré sú mu Prevádzkovateľom sprístupnené v čase vyjadrenia súhlasu s VOP ako
aj v dobe platnosti tohto súhlasu.
4.3. Užívateľ je oprávnený užívať tieto služby bezodplatne a berie na vedomie, že tieto
služby majú charakter nezáväznej administratívnej pomôcky pri podnikaní. Pokiaľ
vznikne Prevádzkovateľovi v súvislosti s protiprávnym, nezákonným alebo
nesprávnym postupom Užívateľa škoda alebo Prevádzkovateľ utrpí v dôsledku
tohto postupu finančnú alebo inú ujmu, je Užívateľ povinný mu poskytnúť
náhradu škody do troch dní od zaslania je vyčíslenia, v opačnom prípade je
Prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť Užívateľovi užívanie Služieb E-ÚČT.
4.4.Klient je oprávnený užívať Rozšírené služby E-ÚČT len za odplatu a berie na
vedomie, že tieto služby majú charakter nezáväznej administratívnej pomôcky pri
vedení účtovníctva. Pokiaľ vznikne Prevádzkovateľovi v súvislosti s protiprávnym,
nezákonným alebo nesprávnym postupom Klienta škoda alebo Prevádzkovateľ
utrpí v dôsledku tohto postupu finančnú alebo inú ujmu, je Klient povinný mu
poskytnúť náhradu škody do troch dní od zaslania je vyčíslenia, v opačnom prípade
je Prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť Klientovi užívanie Rozšírených služieb EÚČT. Ak nebude Prevádzkovateľovi za užívanie Rozšírených služieb E-ÚČT riadne
a včas uhradená odmena, je Prevádzkovateľ oprávnený znemožniť mu užívanie
Rozšírených služieb E-ÚČT ako aj Služieb E-ÚČT.
4.5. Pokiaľ Klient alebo Užívateľ poruší svoje povinnosti užívať Služby E-ÚČT alebo
Rozšírené služby E-ÚČT riadne a v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými
podmienkami alebo sa ukážu jeho vyhlásenia ako nepravdivé, je Prevádzkovateľ
oprávnený zrušiť a zablokovať prístup takéhoto Užívateľa k E-ÚČT.
4.6.Ak sa Klient alebo Užívateľ stane v dôsledku jeho nepravdivých vyhlásení alebo
v dôsledku konania predpokladaného v týchto VOP Neoprávneným užívateľom je
Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť a zablokovať prístup takéhoto Neoprávneného
užívateľa k E-ÚČT. Súčasne je Prevádzkovateľ oprávnený vymazať údaje uložené
týmto Neoprávneným užívateľom v rámci užívanie E-ÚČT.

5. Ochrana osobných údajov
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné
údaje Užívateľov, Klientov a Neoprávnených užívateľov (ďalej spolu aj
„Zúčastnené osoby“) v rozsahu v akom ich uviedli pri používaní Služieb E-ÚČT
alebo Rozšírených služieb E-ÚČT, minimálne však v rozsahu Meno, Priezvisko,
Dátum narodenia, Bydlisko, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo, Číslo
bankového účtu a Zúčastnené osoby mu na to akceptovaním týchto VOP vydávajú
súhlas, pokiaľ budú tieto osoby používané na účely výkonu práv a povinností
Prevádzkovateľa podľa týchto VOP.
5.2. Súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných údajov udeľujú Zúčastnené osoby
na dobu od akceptovania týchto VOP, po dobu šiestich mesiacov od ukončenia
všetkých právnych vzťahov vzniknutých na základe alebo v súvislosti s užívaním
Služieb E-ÚČT alebo Rozšírených služieb E-ÚČT.
5.3. Zúčastnené osoby prehlasujú a potvrdzujú že im Prevádzkovateľ vopred poskytol
všetky informácie, ktoré je im povinný poskytnúť v zmysle platnej právnej úpravy
týkajúcej sa osobných údajov pred získaním ich osobných údajov, a to osobne,
písomne ale najmä prostredníctvom zobrazenia týchto informácii na internetovej
stránke www.elektronickyuctovnik.sk.
5.4. Zúčastnené osoby prehlasujú, že berú na vedomie, že pri spracúvaní ich osobných
údajov môže dôjsť k ich cezhraničnému prenosu do členských štátov Európskej
únie alebo do tretích štátov.

5.5. Ak dôjde pri používaní Služieb E-ÚČT a Rozšírených služieb E-ÚČT k zadaniu
osobných údajov tretích osôb (ďalej len „Dotknuté osoby“), ich sprístupneniu
alebo ich poskytnutiu Zúčastnenými osobami v rozsahu vyššie uvedenom,
Zúčastnené osoby prehlasujú, že disponujú všetkými súhlasmi Dotknutých osôb vo
forme stanovenej príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú potrebné pre
spracovanie ako aj súhlasov na poskytnutie týchto údajov Prevádzkovateľovi.
Zúčastnené osoby vyhlasujú, že si voči Dotknutým osobám splnili informačnú
povinnosť v súvislosti so spracovaním a poskytnutím či sprístupnením ich
osobných údajov Prevádzkovateľovi, vrátane ich cezhraničného prenosu v rozsahu
ako je vyššie v článku uvedené. Zúčastnené osoby napokon prehlasujú, že na
požiadanie Prevádkovateľa preukažu písomne alebo vo forme ním požadovanej
udelenie súhlasov podľa tohto bodu VOP.
5.6. Pokiaľ sa prehlásenie Zúčastnených osôb podľa predchádzajúceho bodu VOP
preukáže ako nepravdivé alebo sa stane v dôsledku akýchkoľvek okolností okrem
priameho zavinenia Prevádzkovateľom neplatným a Prevádzkovateľovi budú
v súvislosti s touto skutočnosťou uložené sankcie, zaväzujú sa Zúčastnené osoby
uhradiť Prevádzkovateľovi tieto sankcie bezodkladne a na vyzvanie
Prevádzkovateľom aj vzniknutú škodu a ušlý zisk.

6. Výluky zo zodpovednosti
6.1. Užívateľ prehlasuje, že si je plne vedomý, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť
za správnosť informácií obsiahnutých v Službách E-ÚČT a charakter, obsah ako aj
forma týchto služieb je prejavom subjektívneho pohľadu Prevádzkovateľa o tom
ako viesť administratívu podnikateľského subjektu.
6.2. Klient prehlasuje, že je si plne vedomý skutočnosti, že Rozšírené služby E-ÚČT sú
len nezáväznou administratívnou pomôckou pri vedení účtovníctva, ktorá síce
sleduje platnú právnu úpravu vedenia účtovníctva avšak Prevádzkovateľ nenesie
zodpovednosť za správnosť, úplnosť a zákonnosť takto vedeného účtovníctva.
6.3. Užívateľ resp. Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za
správnosť, pravdivosť, zákonnosť a úplnosť údajov uvádzaných Užívateľom pri
užívaní Služieb E-ÚČT alebo uvádzaných Klientom pri užívaní Rozšírených služieb
E-ÚČT.
6.4.Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vhodnosť
používania Služieb E-ÚČT pre konkrétnu podnikateľskú činnosť Užívateľa.
6.5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostupnosť Služieb E-ÚČT
alebo Rozšírených služieb E-ÚČT v dôsledku výpadku pripojenia sieti internet
alebo v dôsledku vplyvov mimo Prevádzkovateľa. V prípadoch zavinenia
nedostupnosti Služieb E-ÚČT alebo Rozšírených služieb E-ÚČT výlučne
Prevádzkovateľom je jeho zodpovednosť ohraničená povinnosťou poskytnúť
v primeranej lehote údaje vložené Užívateľom alebo Klientom iným vhodným
spôsobom na ich písomné požiadanie. Prevádzkovateľ je oprávnený túto povinnosť
nahradiť bezodplatným poskytovaním Rozšírených služieb po dobu rovnajúcu sa
ním spôsobenej dobe nedostupnosti E-ÚČT.

7. Riešenie sporov
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú prípadné spory riešiť predovšetkým
vzájomnou dohodou.
7.2. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať Neoprávnenému užívateľovi prístup
k ním uloženým údajom

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi z týchto Všeobecných
obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi alebo užívaním Služieb E-ÚČT
alebo Rozšírených služieb E-ÚČT vzniknú (vrátane sporov o ich platnosť a výklad)
rozhodne v rozhodcovskom konaní Rozhodcovský súd zriadený pri Slovenskej
hospodárskej komore, s.r.o. (ďalej len „Rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom
ustanoveným predsedom Rozhodcovského súdu, a to v súlade so Štatútom a
Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu.
7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa im v rozhodcovskom konaní
budú doručovať na adresu elektronickej pošty, ktorú uvedie Užívateľ, Klient alebo
Neoprávnený
užívateľ
v registrácii
alebo
svojom
profile
na
www.elektronickyuctovnik.sk a na adresu elektronickej pošty Prevádzkovateľa:
exent@exent.sk.
7.5. Zmluvné strany sa v zmysle § 42 Zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom
konaní dohodli, že vylučujú podanie žaloby z dôvodu podľa § 40 písm. h) Zákona č.
244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. Platnosť týchto VOP vo vzťahu k inej osobe ako Prevádzkovateľovi možno ukončiť
faktickým ukončením užívania E-ÚČT a jeho funkcionalít avšak nie skôr ako
uhradením všetkých pohľadávok voči Prevádzkovateľovi, ktoré v súvislosti
s užívaním E-ÚČT vznikli.
8.2.Platnosť týchto VOP ako aj záväzkovo-právny vzťah voči Užívateľovi, Klientovi
alebo Neoprávnenému užívateľovi môže s okamžitou platnosťou ukončiť
Prevádzkovateľ odstúpením zaslaným na adresu elektronickej pošty Užívateľa,
Klienta alebo Neoprávneného užívateľa.
8.3.Zmluvné strany týchto VOP sa dohodli, že na účely vykonávania práv a povinností
vzniknutých podľa týchto VOP alebo v súvislosti s nimi, sa bude považovať
písomnosť alebo informácia určená druhej strane za doručenú deň po jej odoslaní
na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedla pri registrácii na internetovej stránke
www.elektronickyuctovnik.sk a v prípade prevádzkovateľa na adresu elektronickej
pošty servis@elektronickyuctovnik.sk.
8.4.Zúčastnené osoby sa zaväzujú oznamovať Prevádzkovateľovi bezodkladne
akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri registrácii alebo v súvislosti s užívaním
Služieb E-ÚČT a Rozšírených služieb E-ÚČT, ktoré by mohli mať vplyv na práva
a povinnosti Prevádzkovateľa. Zúčastnené osoby vyhlasujú, že nahradia
Prevádzkovateľovi bezodkladne na jeho vyzvanie škodu, ktorá mu porušením tejto
ich povinnosti vznikne.
8.5.Tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo ich zmena nadobúdajú platnosť, ak
nie je ustanovené inak, ich zverejnením na internetovej stránke
www.elektronickyuctovnik.sk alebo zaslaním ich znenia na adresu elektronickej
pošty, ktorú uvedie Užívateľ alebo Neoprávnený užívateľ v registrácii alebo svojom
profile na www.elektronickyuctovnik.sk.
8.6.Tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo ich zmena nadobúdajú voči
Užívateľovi účinnosť, ak nie je ustanovené inak, momentom Vyjadrenia súhlasu
Užívateľom,
najneskôr však prvým dňom aktívneho používania E-ÚČT
Užívateľom nasledujúcom po ich zverejnení alebo zverejnení ich zmeny na
internetovej stránke www.elektronickyuctovnik.sk.
8.7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči Neoprávnenému
užívateľovi účinnosť momentom kedy sa Neoprávnený užívateľ mohol prvýkrát
dozvedieť o ich obsahu, najneskôr však prvým dňom aktívneho používania E-ÚČT
sa Neoprávneným užívateľom nasledujúcim po ich zverejnení alebo zverejnení ich
zmeny na internetovej stránke www.elektronickyuctovnik.sk.

8.8.
Záväzkové právne vzťahy, ktoré vznikajú na základe užívania
ELEKTRONICKÉHO ÚČTOVNÍKA a nie sú upravené Všeobecnými obchodnými
podmienkami sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Košiciach, dňa 05.12.2013

