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1 Všeobecné ustanovenia 

1.1 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaplatením zmluvných pokút podľa tejto 
Zmluvy nie sú zmluvné strany zbavené povinnosti splniť záväzok vyplývajúci zo 
Zmluvy. 

1.2 Zmluvnú pokutu, na ktorú vznikol zmluvnej strane nárok podľa tejto Zmluvy, uplatní 
táto zmluvná strana u druhej zmluvnej strany.  

 

2 Zmluvné pokuty pri podstatnom porušení Zmluvy podľa odstavca 
14.2 

2.1 Za neuhradenie dlžných čiastok ani v náhradnej lehote splatnosti v prípade, že 
vystavený daňový doklad má všetky náležitosti a nebol spoločnosťou APR 
reklamovaný, zaplatí dlžná spoločnosť APR spoločnosti O2 zmluvnú pokutu vo výške 

 

2 000 EUR za každý jednotlivý prípad nezaplateného daňového dokladu, pokiaľ 

dlžná čiastka je v rozmedzí 0 až 20 000 EUR; 

4 000 EUR za každý jednotlivý prípad nezaplateného daňového dokladu, pokiaľ 

dlžná čiastka je v rozmedzí nad 20 000 EUR do 40 000 EUR; 

8 000 EUR za každý jednotlivý prípad nezaplateného daňového dokladu, pokiaľ 

dlžná čiastka je v rozmedzí nad 40 000 EUR do 200 000 EUR; 

12 000 EUR  za každý jednotlivý prípad nezaplateného daňového dokladu, pokiaľ 

dlžná čiastka je nad 200 000 EUR.  

2.2 Za postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy tretej strane bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, pokiaľ k postúpeniu 
práv nedôjde v dôsledku rozhodnutia kompetentného správneho orgánu, zaplatí 
zmluvná strana, ktorá ich postúpila, druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 

20 000 EUR  za každý jednotlivý prípad. 
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3 Zmluvné pokuty pri porušení Zmluvy podľa odstavca 14.1 

3.1 Za dôležité a opakované porušenie povinností stanovených v článku 18 Zmluvy 
(Spolupráca), zaplatí zmluvná strana, ktorá informácie alebo súčinnosť neposkytla, 
druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 

80 EUR za každý deň porušenia alebo každý jednotlivý prípad porušenia, pokiaľ 

podľa článku 18 nie je samostatnou zmluvou stanovená iná lehota. 

3.2 Za porušenie povinností stanovených v článku 13 Zmluvy (Zverejňovanie), zaplatí 
zmluvná strana, ktorá tieto povinnosti porušila, druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu 
vo výške 

4 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia. 

 

4 Zmluvná pokuta pri porušení Zmluvy podľa článku 9 

4.1 Za porušenie povinností stanovených v článku 9 Zmluvy (Dôvernosť, mlčanlivosť, 
obchodné tajomstvo), zaplatí zmluvná strana, ktorá tieto povinnosti porušila, druhej 
zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 

4 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia. 

 


