
Článok ..... 

           Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so zákonným ručením za nezaplatenú daň 

 

1. Zmluvné strany považujú za potrebné určiť podmienky finančného vysporiadania  v súvislosti 

s potenciálnym plnením objednávateľa ako ručiteľa za nezaplatenú daň, podľa zákona o DPH, 

a preto sa dohodli na úprave vzájomných práv a povinností tak, ako je to ustanovené v tomto 

 článku zmluvy. 

 

2. Ak nastane prípad, že zhotoviteľ daň uvedenú na faktúre, ktorá bola vystavená na základe 

a v súvislosti s touto zmluvou správcovi dane nezaplatí alebo sa stane neschopným daň 

zaplatiť, a ak súčasne objednávateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe 

dostatočných dôvodov vedieť mal alebo mohol, že celá daň alebo jej časť za dodanie plnenia 

podľa tejto zmluvy nebude zaplatená, pričom za takýto dostatočný dôvod sa považuje 

vedomosť objednávateľa o tom, že zhotoviteľ bol zverejnený v zozname osôb vedenom 

Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam FR“), platí, že momentom 

zverejnenia zhotoviteľa v zozname FR dochádza k zmene splatnosti časti všetkých faktúr 

vystavených zhotoviteľom  s dňom dodania plnenia zhodným alebo neskorším ako je dátum 

zverejnenia zhotoviteľa v zozname FR a nezaplatených objednávateľom, a to vo výške 

zodpovedajúcej čiastke, ktorou sa uhrádza DPH. Splatnosť tejto časti faktúr/-y nastane: 

 

a) ku dňu, keď daňová povinnosť zhotoviteľa zanikne v dôsledku plnenia objednávateľa ako 

ručiteľa, alebo 

b) ku dňu, keď v súlade s § 69b ods. 8  zákona o DPH daňový úrad zhotoviteľa celú sumu 

vyrubenú rozhodnutím a uhradenú objednávateľom ako ručiteľom vráti; ak však 

zhotoviteľ neuhradil  daňovému úradu popri objednávateľovi  ako ručiteľovi celú sumu 

nezaplatenej dane,  na základe čoho daňový úrad vrátil objednávateľovi len časť ním 

uhradenej nezaplatenej dane, a to v časti prevyšujúcej nezaplatenú daň (ďalej len 

„rozdiel“), splatnosť časti faktúry s odloženou splatnosťou  nastane  ku dňu vrátenia 

rozdielu, alebo 

c) inak (napr. podľa § 69b ods. 6 zákona o DPH právoplatnosťou rozhodnutia o použití 

nadmerného odpočtu objednávateľa  ako ručiteľa).  

 

3. Bezprostredne po tom, čo daňový úrad zhotoviteľa doručí objednávateľovi rozhodnutie 

o uložení povinnosti objednávateľa uhradiť splatnú daň za zhotoviteľa z titulu ručenia, 

objednávateľ o tejto skutočnosti zhotoviteľa informuje, a požiada ho o predloženie všetkých 

námietok, ktoré s nezaplatením dane súvisia a o poskytnutie potrebnej súčinnosti. Ak 

zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi všetky námietky a/alebo neposkytne potrebnú súčinnosť 

objednávateľovi, a to všetko do troch (3) dní od doručenia výzvy, má sa za to, že proti 

záväzku na nezaplatenej dani námietky neuplatňuje. Ak zhotoviteľ objednávateľa  vybaví 

príslušnými námietkami a poskytne potrebnú súčinnosť, objednávateľ tieto uplatní vo včas 

zaslanom odvolaní, a súčasne v súlade s ust. § 69b ods. 4 zákona o DPH nezaplatenú daň 

zaplatí. 

 

4. Ak objednávateľ, v súlade s rozhodnutím daňového úradu zhotoviteľa, nezaplatenú daň uhradí 

alebo ak v súlade s rozhodnutím daňového úradu došlo k jeho uspokojeniu na nezaplatenej 

dani použitím nadmerného odpočtu, ktorého vrátenie objednávateľ uplatňoval, ktorákoľvek 

zmluvná strana môže započítať svoju splatnú pohľadávku/-y proti splatným pohľadávke/-am 

druhej zmluvnej strany, a to písomným oznámením o započítaní doručeným druhej zmluvnej 

strane. 

 

5. Ak objednávateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných 

dôvodov vedieť mal alebo mohol, že celá daň alebo jej časť za dodanie plnenia podľa tejto 

zmluvy nebude zaplatená, pričom za takýto dostatočný dôvod sa považuje vedomosť 

objednávateľa o tom, že zhotoviteľ bol zverejnený v zozname osôb vedenom Finančným 

riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam FR“), objednávateľ je oprávnený 



zadržať sumu zodpovedajúcu výške DPH z ceny zmluvného plnenia na účte objednávateľa, 

a to až do doby, keď zhotoviteľ oznámi objednávateľovi číslo svojho osobného účtu u správcu 

dane (OUD) a objednávateľ  následné najskôr v deň  splatnosti  faktúry uhradí zadržanú sumu 

zodpovedajúcu výške DPH z ceny fakturovaného  plnenia na OUD. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že dojednanie týkajúce sa zmeny splatnosti časti faktúr podľa 

tohto článku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo zákonného 

ručenia objednávateľa za nezaplatenú daň zhotoviteľom a že preň existuje spravodlivý dôvod 

v podobe zabezpečenia splnenia povinností riadne zaplatiť daň.  

 

7. Zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek protiplnenie (najmä na úroky) za odklad splatnosti časti 

faktúr podľa ods. 2. tohto článku, ktorá je dojednaná výlučne z dôvodu vzniku zákonného 

ručenia objednávateľa  za daň nezaplatenú zhotoviteľom. 

 


