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medzi: 

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s. 

Sídlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 

IČO: 35 829 052 

DIČ: 2020261353 

IČ DPH: SK2020261353 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vl. č.: 2904/B 

(ďalej len „SE“)  

a 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaná v:  

E-mail:  

(ďalej len „Dodávateľ“ a spoločne so SE ďalej len „Zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo aj 
ako „Zmluvná strana“). 

 

PREAMBULA 

Vzhľadom na to, že: 

(a) Zmluvné strany spolu uzatvorili jednu alebo viacero zmlúv, vrátane zmlúv uzatvorených na 
základe objednávky (ďalej len „Zmluva“ alebo „Zmluvy“), na základe ktorej alebo ktorých 
Dodávateľ poskytuje SE zmluvne dohodnuté plnenia; 

(b) Zmluvné strany majú záujem dohodnúť sa na úprave podmienok doručovania faktúr elektronicky; 

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne: 

1. Predmetom tejto Dohody je vymedzenie jednotlivých práv a povinností Zmluvných strán 
týkajúcich sa elektronického doručovania faktúr, ktoré Dodávateľ vystaví na základe Zmluvy 
alebo Zmlúv a doručí SE. 

2. Faktúrou, ktorá má byť podľa tejto Dohody doručovaná elektronicky, sa rozumie každý doklad 
alebo oznámenie, ktorým sa požaduje platba, a to najmä: 
a) faktúra za tovary a služby; 
b) požiadavka na zálohu (zálohová faktúra); 
c) opravné doklady (dobropisy a ťarchopisy); 
d) požiadavky na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania; 

DOHODA O ELEKTRONICKOM DORUČOVANÍ FAKTÚR 
 
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení (ďalej len „Dohoda”)  
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(ďalej len „faktúra“). 

3. SE týmto výslovne súhlasia s elektronickým doručovaním faktúr podľa podmienok tejto Dohody. 
4. Dodávateľ je povinný doručovať spoločnosti SE faktúry výlučne elektronicky, t. j. e-mailom na 

nasledovnú e-mailovú adresu SE: e-invoice@seas.sk, a to výlučne z e-mailovej adresy 
Dodávateľa uvedenej v záhlaví tejto Dohody a v prípade, že e-mailová adresa Dodávateľa pre 
elektronické doručovanie faktúr bude zmenená postupom ďalej uvedeným v tejto Dohode, tak z 
takto zmenenej e-mailovej adresy. 

5. Faktúry elektronicky doručené na inú e-mailovú adresu, alebo z inej e-mailovej adresy, ako podľa 
predchádzajúceho bodu, nebudú považované za doručené, a SE nebudú povinné takto doručené 
faktúry Dodávateľovi uhradiť. 

6. Dodávateľ je povinný zasielať e-mailové správy s priloženými faktúrami v nasledujúcom formáte: 
a) jedna e-mailová správa môže obsahovať iba jednu prílohu (súbor). Tento súbor musí 

obsahovať maximálne jednu faktúru spolu so všetkými prílohami faktúry; 
b) súbor, ktorý obsahuje faktúru a je prílohou e-mailovej správy, musí byť vyhotovený vo 

formáte PDF alebo PDF/A; 
c) veľkosť prílohy e-mailovej správy nesmie presiahnuť 10 MB; 
d) do predmetu e-mailovej správy je potrebné uviesť číslo faktúry Dodávateľa a predmet e-

mailovej správy nesmie obsahovať tieto znaky: [ ]; 
e) názov prílohy a predmet e-mailovej správy nesmie presiahnuť 128 znakov. 

7. V prípade, že Dodávateľ nedodrží povinné náležitosti pre formát e-mailovej správy a faktúry 
uvedené v predošlom bode tejto Dohody, takto elektronicky doručená faktúra nebude 
považovaná za riadne doručenú. 

8. Faktúra sa považuje za prijatú zo strany SE v deň, kedy bola na server SE doručená e-mailová 
správa s priloženou faktúrou. Ak je faktúra prijatá zo strany SE v pracovný deň, považuje sa za 
doručenú v tento pracovný deň. Ak je faktúra zo strany SE prijatá v sobotu alebo v deň 
pracovného pokoja, považuje sa za doručenú v najbližší pracovný deň. Pre vylúčenie 
pochybností sa za deň pracovného pokoja považuje deň, ktorý je ako deň pracovného pokoja 
uvedený v zákone č. 241/1993 Z. z. štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 
dňoch v platnom znení. Pre vylúčenie pochybností, sa lehota splatnosti faktúry začína počítať 
odo dňa jej doručenia, nie odo dňa jej prijatia. 

9. V prípade, ak Dodávateľ v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania elektronického 
doručovania faktúry SE, nedostane od SE e-mailovú správu potvrdzujúcu prijatie faktúry, 
Dodávateľ je povinný opätovne vykonať elektronické doručovanie faktúry spoločnosti SE. V 
prípade, že ani po opakovanom vykonaní elektronického doručovania faktúry spoločnosti SE, 
nedostane Dodávateľ v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania opakovaného 
elektronického doručovania faktúry od SE e-mailovú správu o jej prijatí, Dodávateľ je povinný bez 
zbytočného odkladu kontaktovať SE na e-mailovú adresu SE: info.e-invoice@seas.sk za účelom 
dohody o prípadnom náhradnom doručení faktúry SE. 

10. V prípade, že doručená faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti požadované všeobecne 
záväznými platnými právnymi predpismi a/alebo v zmysle príslušnej Zmluvy alebo Zmlúv a/alebo 
tejto Dohody, SE sú oprávnené takto doručenú faktúru odmietnuť a zároveň o tom informujú 
Dodávateľa e-mailom zaslaným z e-mailovej adresy SE: info.e-invoice@seas.sk. SE v e-maile 
zaslanom podľa predošlej vety uvedú dôvody odmietnutia doručenej faktúry a dodatočné 
podmienky nevyhnutné na opravu doručenej faktúry. V prípade odmietnutia doručenej faktúry 
podľa tohto bodu Dohody sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a začne plynúť nová lehota 
splatnosti faktúry doručením opravenej faktúry SE. 

11. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť e-mailovú adresu pre elektronické doručovanie faktúr 
uvedenú v záhlaví tejto Dohody, o čom je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne 
informovať druhú Zmluvnú stranu e-mailom na e-mailovú adresu: info.e-invoice@seas.sk. SE 
bez zbytočného odkladu Dodávateľovi oznámia informáciu o akceptácii zmeny e-mailovej adresy 
Dodávateľa o elektronickom doručovaní faktúr a takáto zmena e-mailovej adresy Dodávateľa pre 
elektronické doručovanie faktúr je účinná odo dňa odoslania e-mailovej správy zo strany SE 
dodávateľovi o akceptácii zmeny e-mailovej adresy na novú (zmenenú) e-mailovú adresu 
Dodávateľa. SE sú tiež oprávnené kedykoľvek zmeniť e-mailovú adresu pre elektronické 
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doručovanie faktúr, a to zaslaním písomného oznámenia e-mailom na e-mailovú adresu 
Dodávateľa určenú podľa tejto Dohody na elektronické doručovanie faktúr, pričom takáto zmena 
e-mailovej adresy je účinná odoslaním e-mailu o zmene e-mailovej adresy pre elektronické
doručovanie faktúr zo strany SE Dodávateľovi. Pre vylúčenie pochybností, v prípade zmeny e-
mailovej adresy pre elektronické doručovanie faktúr podľa tohto bodu Dohody, nie je potrebné
uzatvárať k Dohode žiaden dodatok.

12. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami, a účinnosť dňom
jej podpisu oboma Zmluvnými stranami alebo dňom zaslania e-mailovej notifikácie Dodávateľovi
zo strany SE o aktivácii Dodávateľa v informačnom systéme SE na elektronický príjem faktúr,
podľa toho, čo nastane neskôr.

13. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká buď písomnou dohodou Zmluvných strán,
výpoveďou, alebo odstúpením od Dohody.

14. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená túto Dohodu ukončiť aj bez uvedenia dôvodu
doručením písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej
strane.

15. Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo od Dohody odstúpiť podľa § 346 ods. 1 Obchodného
zákonníka, t. j. v prípade nepodstatného porušenia Dohody, ak druhá Zmluvná strana poruší
niektorú zo svojich zákonných alebo zmluvných povinností a nevykoná nápravu ani v dodatočnej
primeranej lehote na základe písomnej výzvy, a to na základe jednostranného písomného
oznámenia, ktoré je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

16. Meniť a dopĺňať Dohodu je možné výlučne na základe dohody Zmluvných strán, a to vo forme
dodatku k Dohode.

17. Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi Zmluvnými stranami podľa Dohody sa
uskutočňuje výlučne písomne e-mailom na e-mailové adresy Zmluvných strán určené pre
elektronické doručovanie faktúr, pokiaľ Dohoda neupravuje inak.

18. Dohoda a vzťahy z Dohody vyplývajúce alebo s Dohodou súvisiace boli uzavreté v súlade s
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Pokiaľ v Dohode nebude uvedené inak, budú
sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe Dohody a ktoré v nej nie sú
výslovne upravené, riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

19. Všetky spory vyplývajúce z Dohody alebo s ňou súvisiace, vrátane sporov o jej platnosť, výklad,
zrušenie, alebo sporov o mimozmluvných nárokoch, budú predložené na rozhodnutie
príslušnému súdu v súlade s ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v
platnom znení.

20. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana dostane
jedno (1) jej vyhotovenie.

V Bratislave, dňa 

V mene za Dodávateľa: V mene za SE: 

Slovenské elektrárne, a.s. 

____________________________________ ____________________________________ 

V dňa
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