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M A N D Á T N A    Z M L U V A 

uzavretá v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513 / 1991 Zb.) 
 

 
medzi 

 

MANDANTOM 
 

Obchodné meno :  

Sídlo   :  

Zastúpená  :         

IČO   :   IČ DPH:   

Bankové spojenie :  

číslo účtu  :  

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro,  vložka. č.  

 (ďalej len mandant) 
 

a 
 

MANDATÁROM 
 

Obchodné meno : SO & VA s.r.o. 

Sídlo   : Kočovská č.3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Zastúpená  : Solovic Radoslav - konateľ  

IČO   : 36 322 814  IČ DPH:  SK 2020183275 

Bankové spojenie : Tatra banka a.s., 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

SWIFT    : SK51 1100 0000 0026 2272 5259 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro, vložka .č. 13139/R 
 (ďalej len mandatár) 

 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 

1.1. Mandatár sa zaväzuje zariadiť v mene mandanta a na jeho účet priame zastupovanie 
v colnom konaní v zmysle čl.19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 
č.952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. 

 
Plnomocenstvo: Mandant uvedený v záhlaví zmluvy splnomocňuje mandatára na vykonávanie 
všetkých úkonov v jeho mene a v jeho prospech v jednaní s Colnými úradmi a pobočkami na území 
členského štátu Európskeho spoločenstva – t.j. Slovenskej republiky. Mandatár je splnomocnený 

jednať aj vo veci podávania opravných colných vyhlásení a sporných jednaní, vo veci podania 
opravy elektronického colného vyhlásenia po prepustení, podania žiadosti o vrátenie, alebo 
odpustenie dovozného cla na príslušný colný úrad. Mandatár je taktiež splnomocnený 
podpisovať EUR1 a predkladať ich na indosáciu na colných úradoch. 
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a)  COLNÉ KONANIE  V OBLASTI  DOVOZU : 

• prevzatie tovaru od vodiča s dokladmi, alebo železničného nákladného listu 

• colná kontrola, odplombovanie auta, vagóna 

• vyplnenie elektronického colného vyhlásenia v dovoze (ECKd) a podanie prostredníctvom 
elektronickej podateľne CEP na príslušnú pobočku colného úradu 

• po uvoľnení tovaru po kontrole odovzdanie potvrdeného alternatívneho dokladu 
a prepravného dokladu vodičovi 

• zaslanie výpisu z elektronických colných vyhlásení a oznámenie výšky colného dlhu výmerom 
mandantovi, sken dokumentov k predmetnému dovozu (CV, výmer, prepravná a tovarová 
faktúra) na určenú e-mailovú adresu 
 

b)  COLNÉ KONANIE V OBLASTI VÝVOZU: 

• prevzatie dokladov na vývoz 

• vyplňovanie vývozných dokladov elektronicky (ECKv), prepravného dokladu (CMR), dokladu 
o pôvode tovaru (EUR 1) a ďalších dokladov potrebných pre colné prejednanie vývozu 

• prevzatie auta s tovarom, jeho colné prejednanie, kontrola a odovzdanie sprievodných 
dokladov dopravcovi (sprievodný doklad z ECKv-MRN, CMR, faktúry...) 

•  zaslanie výpisu z elektronických colných vyhlásení (MRN) mandantovi na určenú e-mailovú 
adresu 

                                                                                                                  

c)  INDOSOVANIE  OSVEDČENÍ EUR 1  : 

• vypísanie formulára EUR 1 a jeho odovzdanie na indosáciu colnicou pred plánovaným 
vývozom  

• predaj kolkov na indosáciu EUR 1 v ich nominálnej hodnote 

• informovanie mandanta o nevybavených dokladoch EUR 1 pri vývoze, v prípade nevybavenia 
dokladu EUR 1 do uskutočnenia vývozu 

 

e) OSTATNÉ ÚKONY : 

• vybavovanie a preberanie  balíkov na colných úradoch pôšt a na letisku 

• priebežné informovanie o zmenách v colnej oblasti a poskytnutie odbornej pomoci v rozsahu 
colného kódexu spoločenstva a s ním súvisiacich predpisov 

• vypracovávanie opravných colných konaní 
          

1.2. Záväzku  mandatára  uvedenému  v  predchádzajúcom  bode zodpovedá záväzok mandanta 
uhradiť mandatárovi odmenu podľa článku VI.  tejto zmluvy. 

 

Čl. II. 
Práva a povinnosti  mandatára 

 

2.1. Pri zabezpečovaní zastúpenia v colnom konaní je mandatár povinný pridržiavať sa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, všeobecných obchodných zvyklostí a podmienok stanovených 
touto zmluvou. 

 
2.2. Mandatár nie je povinný prihliadať na pokyny mandanta, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto 

zmluve, alebo v jej písomných doplnkoch. 
 
2.3. Pri zastupovaní v colnom konaní je mandatár povinný postupovať s potrebnou odbornou 

starostlivosťou. 
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2.4. Mandatár je pri zastupovaní povinný chrániť jemu známe záujmy mandanta a oznámiť mu 

všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu obsahu zastúpenia v colnom konaní. 
 
2.5. Mandatár je povinný podať mandantovi na jeho požiadanie správu o výsledku zastúpenia v 

colnom konaní bez predchádzajúceho určenia jej formy.  
 
2.6. Mandatár je oprávnený použiť na zastupovanie v colnom konaní i inú osobu, avšak za 

splnenie záväzku zodpovedá tak, akoby zastupoval sám. 
 
2.7. Mandatár sa bude zúčastňovať stretnutí s mandantom za účelom prerokovávania 

problémových colných prípadov 1x mesačne. 
 

Čl. III. 
Práva a povinnosti mandanta 

 

3.1. Mandant je povinný poskytovať mandatárovi pri zastupovaní v colnom konaní potrebnú 
súčinnosť, najmä doručovať mandatárovi všetky potrebné údaje a podklady nevyhnutné k 
úspešnému zastupovaniu v colnom konaní včasne a úplne. Potrebné údaje treba doručovať 
osobne, faxom alebo elektronickou poštou (e-mail). 

 

a) DOVOZ :                       

• doklady dodať spolu s tovarom 

• pre urýchlenie colného konania dodávať vopred preložené dodávateľské faktúry faxom alebo 
osobne mandatárovi 

• pri dodaní tovaru poštou alebo letecky dodať doklady mandatárovi a uviesť termín 
vyzdvihnutia tovaru na príslušnom colnom pracovisku 

 

b) VÝVOZ  : 

• vývozné faktúry v prípade vybavovania EUR 1, alebo osvedčenia o nepreferenčnom pôvode 
tovaru, dodať najneskôr do 11 hodiny v deň realizácie vývoz  

• uviesť spôsob dopravy  ( letecky, osobným alebo nákl.autom, železnicou, poštou ... ) 
 
3.2. Mandant je povinný dodržiavať počas platnosti tejto zmluvy dodržiavať a riadiť platnými 

legislatívnymi predpismi a dbať  v tejto súvislosti i na pokyny mandatára.  

 

Čl.  IV. 
Obchodné tajomstvo 

 

4.1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo vo vzťahu k informáciám,             
o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

4.2. Pre účely tejto zmluvy tvoria obchodné tajomstvo všetky skutočnosti, ktoré majú skutočnú 
alebo aspoň potenciálnu materiálnu, alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných 
obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle druhej strany utajené a ich  
utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečené. 

4.3. Povinnosť zmluvných strán zakotvená v tomto článku trvá i po zániku zmluvného vzťahu 
založeného touto zmluvou až do okamihu, keď oprávnená strana jednoznačným prejavom 
vôle vyjadrí súhlas so zverejnením utajovanej skutočnosti. 
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Čl.  V. 

Práva a povinnosti 
 

5.1. Z konania mandatára vznikajú priamo zastúpenému mandantovi vo vzťahu k tretím osobám 
práva a povinnosti. Mandatár vo vzťahu k tretím osobám nevystupuje ako spolu zaviazaný, 
alebo ručiteľ za splnenie záväzkov mandanta. 

 
Čl.  VI. 

Odmena mandatára 
 

6.1. Nárok na odmenu v zmysle bodu 1.2. vzniká mandatárovi riadnym vykonaním zastúpenia v 
colnom konaní. 

6.2. Odmena mandatára pri zabezpečovaní zastúpenia v colnom konaní bude vyrátavaná za 
kalendárny mesiac (zúčtovacie obdobie ) podľa Sadzobníka úkonov, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu tejto zmluvy. Uzavretím tejto zmluvy vyjadruje mandant súhlas s odmenami 
mandatára za úkony pri vykonávaní zastúpenia v colnom konaní uvedenými v Sadzobníku 
úkonov. 

6.3. Odmenu mandatára uhradí mandant k rukám mandatára alebo bezhotovostným prevodom 
na jeho účet v peňažnom ústave na základe vystavenej faktúry a súpisu úkonov do 14 dní od 
dátumu doručenia faktúry mandantovi. 

6.4. Mandatár má voči zastúpenému nárok na odmenu za úkony riadne vykonané pri zastupovaní 
colnom konaní. Uvedený nárok prislúcha mandatárovi bez ohľadu na úspešnosť zastúpenia v 
colnom konaní, ibaže by neúspešnosť zastúpenia v colnom konaní zavinil mandatár. 

 
Čl.  VII. 
Sankcie 

 

7.1. V prípade, že mandatár poruší ustanovenia tejto zmluvy, je povinný uhradiť mandantovi 
vzniknutú priamu škodu. 

7.2. V prípade, že mandant poruší ustanovenia tejto zmluvy, je povinný uhradiť mandatárovi 
vzniknutú priamu škodu. 

7.3. V prípade omeškania niektorej zo zmluvných  strán so splnením platobnej povinnosti vzniká 
oprávnenej strane nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 
omeškaný deň. 

Čl. VIII. 
Spracovanie osobných údajov 

 
8.1. Mandatár bude v mene mandanta pri zabezpečovaní výkonu zmluvných činností spracúvať  

osobné údaje zamestnancov mandanta, a to v rozsahu vyžadovanom osobitnými predpismi 
na plnenie predmetu tejto zmluvy a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane 
osobných údajov“), Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len 
"Nariadenie GDPR") a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680 . 
Mandatár je najmä oprávnený spracúvať osobné údaje zamestnancov mandanta na účely 
plnenia tejto zmluvy v rozsahu nevyhnutnom na účely vyplývajúce mu zo zákona v súvislosti s 
predmetom tejto zmluvy. , a to najmä pre daňový úrad a colný úrad, ako aj pre iné orgány 
alebo osoby  podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.  
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8.2. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie najmä  získavanie, zaznamenávanie, 
usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, obmedzenie, vymazanie osobných 
údajov, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo 
neautomatizovanými prostriedkami   (§5 písm. e)  zákona 18/2018 Z.z. v znení neskorších 
predpisov) 

 
8.3. Osobné údaje spracúvané mandatárom môžu byť poskytnuté mandatárom najmä pre príslušný 

daňový úrad a colný úrad, orgány činné v trestnom konaní, ako aj pre iné orgány alebo osoby  
podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

 
8.4. Mandatár sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok ustanovených  

touto zmluvou a v súlade so zákonom a nariadením GDPR  a výhradne za účelom naplnenia 
predmetu tejto zmluvy. Mandatár nie je oprávnený využívať osobné údaje za účelom 
marketingu alebo za iným účelom ako je plnenie predmetu tejto zmluvy. 

 
8.5. Mandatár sa zaväzuje dodržať všetky povinnosti a postupy a dodržiavať a vytvárať 

podmienky ustanovené v oblasti ochrany osobných údajov Zákonom o ochrane osobných 
údajov a Nariadením GDPR, ako aj ostatnými platnými  právnymi predpismi. 

 
8.6. Mandatár sa zaväzuje vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby osobné údaje v zmysle 

bodu 8.1. tejto zmluvy, ktoré mu boli poskytnuté mandantom, nemohli byť zneužité a aby k 
týmto údajom nemohla získať prístup neoprávnená osoba.  

 
8.7. Mandatár sa zaväzuje poučiť svojich zamestnancov o  ochrane a podmienkach spracúvania 

osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR. 
 
8.8. Mandatár prehlasuje, že nemá žiadnych subdodávateľov a v prípade spolupráce so 

subdodávateľom, je povinný postupovať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a 
Nariadením GDPR. 

 
8.9. V prípade, ak dôjde k podozreniu zneužitia osobných údajov alebo ak k osobným údajom 

získa prístup neoprávnená osoba (ďalej len "porušenie zabezpečenia údajov"), mandatár sa 
zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať mandanta a to bez ohľadu na to, či 
porušenie zabezpečenia osobných údajov môže mať vplyv na práva dotknutých osôb,  a 
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu následkov porušenia 
zabezpečenia údajov vrátane aktualizácie bezpečnosti počítačových systémov. 

 
8.10. Za spracovanie nezákonne získaných osobných údajov alebo spracovanie osobných údajov v 

zmysle bodu 8.1. tejto zmluvy, na ktorých poskytnutie nemal mandant právo, nesie 
zodpovednosť mandant.  

 
8.11. Mandant je na požiadanie mandatára povinný preukázať zákonnosť a oprávnenosť získania a 

poskytnutia osobných údajov v zmysle bodu 8.1. tejto zmluvy. 
 
8.12. Mandant je povinný nahradiť mandatárovi škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti so 

spracovaním nezákonne alebo neoprávnene získaných osobných údajov, to neplatí ak 
mandatár o nezákonnosti alebo neoprávnenosti získania osobných údajov vedel. 

 
8.13. Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi osobné údaje v zmysle bodu 8.1. tejto zmluvy 

tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť týchto osobných údajov a aby nehrozilo poškodenie 
práv dotknutých osôb. 
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Čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a uzatvára sa na dobu neurčitú . 

9.2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže zaniknúť dohodou zmluvných strán, alebo 
výpoveďou. 

9.3. Mandant je oprávnený vypovedať túto zmluvu kedykoľvek, s účinnosťou ku koncu 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola jeho písomná výpoveď 
doručená mandatárovi a to čiastočne alebo v celom rozsahu bez uvedenia dôvodu, ak 
výpoveď mandanta neurčuje neskoršiu účinnosť. V prípade hrubého porušenia predmetu 
tejto zmluvy mandatárom, je mandant oprávnený vypovedať zmluvu okamžite bez 
výpovednej lehoty. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný  nepokračovať v zastupovaní 
v colnom konaní, je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa 
zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti 
súvisiacej so zastúpením  v colnom konaní.  

9.4. Mandatár je oprávnený vypovedať túto zmluvu kedykoľvek s účinnosťou ku koncu 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola jeho písomná výpoveď 
doručená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas. Ak by týmto prerušením 
činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba 
urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže urobiť sám alebo pomocou 
iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil, je mandatár na to povinný. 

9.5. V prípade hrubého porušenia ustanovení tejto zmluvy mandantom je mandatár oprávnený 
vypovedať zmluvu bez výpovednej lehoty. V takomto prípade nie je po účinnosti výpovede 
povinný vykonávať akékoľvek opatrenia, a to ani na požiadanie mandanta. 

9.6. Ustanovenia v tejto zmluve je možné v prípade potreby doplniť. Všetky zmeny a doplnky k 
tejto zmluve sú platné len v písomnej forme a podpísané  oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. Zmluva  je  vyhotovená v  1 rovnopise pre každú zmluvnú stranu.     

 

 

 

 

 podpis a pečiatka mandanta      dátum 

 

 

 

 

 podpis a pečiatka mandatára      dátum                                      
  

 

 

Priložené prílohy :  

- cenník služieb     


