
 

 
 

Zmluva o poskytovaní právneho poradenstva č. Z/001/2015 
 

 
Zmluva o poskytovaní právneho poradenstva a poradenstva vo verejnom obstarávaní 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka a v súlade so 
zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších právnych predpisov 
 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
 

1.1. Názov:     Gerium 
    Sídlo:       Pri trati 47, 821 06  Bratislava 
    IČO:         317 555 34 
    Telefón:   02/40240114 
    Mobil:      0905 473 211     
    Kontaktná osoba: Ing. Peter Stano 
       e-mail: cembova@gerium.sk, stano@gerium.sk 
   Za organizáciu je oprávnený konať PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka 
 
 (ďalej len „klient“) 
 
a 
 
1.2. Advokát :   JUDr. Karásek - advokát 
 Sídlo   :  M.R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica 
 IČO   :  37 922 556 
 DIČ   :  1045651662 

Registrácia  :   zapísaný v zozname advokátov SAK pod. č. 4041 
 Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 
 Číslo účtu  :  SK19 5600 0000 0028 3088 8001 (IBAN) 
 Kontaktné údaje : Telefón: +421 915 795 820 
     Fax:  +421 42 4306114    
     E-mail:  karasek.m@pcla.sk; mata.kucharova@gmail.com  

 
 na strane druhej (ďalej len „advokát“) 
 
 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
 2.1. Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii 
v platnom znení (ďalej len zákon o advokácii) právne služby podľa slovenského práva v rozsahu a za 
podmienok stanovených touto zmluvou. 
 
 2.2. Rozsah poskytovaných právnych služieb je zároveň odborne špecializovaný na oblasť 
verejného obstarávania upravenú zákonom č. 25/ 2006 Z. z. v platnom znení  a súvisí s usporiadaním 
záležitostí klienta ako verejného obstarávateľa, všetko podľa požiadaviek klienta. 
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 2.3. Klient sa zaväzuje za poskytovanie právnych služieb platiť advokátovi odmenu v rozsahu a za 
podmienok stanovených touto zmluvou. 
 
 

III. 
Rozsah a podmienky poskytovania právnych služieb 

 
3.1. Advokát sa zaväzuje poskytovať právne služby v rozsahu tejto zmluvy prostredníctvom 

svojho advokátskeho koncipienta Mgr. Martiny Kucharovej. Advokát bude poskytovať právne služby pre 
klienta na území Slovenskej republiky, v slovenskom jazyku. 

 
3.2. Pri poskytovaní právnych služieb je advokát povinný v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi chrániť a presadzovať práva a oprávnené záujmy klienta, ktoré pozná alebo musí 
poznať, právne služby uskutočňovať podľa pokynov klienta pokiaľ tieto nie sú v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a pri zariaďovaní záležitosti postupovať s odbornou starostlivosťou.  
 

3.3. Ak poskytnutie právnych služieb vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene klienta, je 
klient povinný vystaviť včas advokátovi potrebné plnomocenstvo. 

 
3.4. Klient sa zaväzuje vytvoriť pre advokáta podmienky na riadne poskytovanie právnych služieb 

a poskytnúť advokátovi potrebnú súčinnosť, najmä predložiť na jeho žiadosť potrebné listiny, vysvetlenia 
a úzko spolupracovať pri jednotlivých úkonoch, ktoré si vyžadujú jeho účasť. 

 
 3.5. Advokát sa zaväzuje neposkytovať právne služby rovnakého druhu  tretím osobám, u ktorých 
by vzhľadom na ich vzťah ku klientovi mohlo dôjsť k stretu ich záujmov so záujmami klienta, pokiaľ 
týmto nie je zo strany advokáta poskytovaná právna pomoc na základe skoršie uzatvorenej zmluvy. 
Pokiaľ má advokát vedomosť o prípadnom konflikte záujmov je povinný klienta o tomto stave pred 
poskytnutím právnej služby vopred informovať. Advokát je povinný zabezpečovať ochranu a zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých informáciách, osobných údajoch a skutočnostiach, ktoré mu boli zverené, 
sprístupnené, alebo o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb pre klienta v jeho 
právnej veci. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže len klient.  
 
 3.6. Právo zadávať advokátovi požiadavky na poskytnutie právnych služieb patrí výlučne 
štatutárnemu zástupcovi klienta. Iní zamestnanci alebo zástupcovia klienta tak môžu urobiť iba v prípade, 
že danú požiadavku na poskytnutie právnych služieb potvrdí štatutárny zástupca klienta. 
 
 3.7. Advokát nenesie žiadnu zodpovednosť za legalitu, vecnú správnosť, odôvodnenosť 
a zmysluplnosť rozhodnutí a inštrukcií klienta a pri svojej činnosti je oprávnený spoliehať sa na 
pravdivosť a úplnosť všetkých informácii a podkladov získaných od klienta.  
 

3.8. Advokát zodpovedá klientovi za škody v rozsahu stanovenom právnymi predpismi 
o advokácii. Výška náhrady škody je však obmedzená výškou dostupného poistného plnenia za takéto 
škody podľa príslušnej poistnej zmluvy uzatvorenej medzi advokátom a poisťovňou na základe právnych 
predpisov upravujúcich výkon advokácie. Advokát je povinný na žiadosť klienta osvedčiť existenciu 
a výšku takéhoto poistného krytia.  

 
3.9. Advokát zodpovedá za primerané zabezpečenie neustáleho zvyšovania odbornej úrovne  

koncipienta v oblasti VO a to formou účasti koncipienta na odborných školeniach, konferenciách 
a kongresoch aspoň raz v priebehu kalendárneho roka. Splnenie tejto povinnosti na základe žiadosti 
klienta advokát osvedčí predložením potvrdenia o účasti koncipienta.  
 
 
 



 
 

IV. 
Odmena a platobné podmienky 

 
 4.1. Zmluvné strany sa v zmysle § 5 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách 
advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení (ďalej len vyhláška) dohodli na paušálnej 
mesačnej  odmene za poskytovanie právnych služieb podľa požiadaviek klienta v sume 600,-€ (slovom 
šesťsto eur) mesačne bez DPH. V dohodnutej mesačnej paušálnej odmene je zahrnuté poskytovanie 
právnych služieb v rozsahu do 30 hodín mesačne.  
 
 4.2. Odmena podľa tohto článku (ďalej len odmena) bude vyúčtovaná jeden krát mesačne 
k poslednému dňu v mesiaci za všetky právne služby vykonané v danom mesiaci a taktiež pri skončení 
poskytovania právnych služieb podľa tejto zmluvy. 
 

4.3.  Na účel zaplatenia odmeny je advokát povinný predložiť klientovi faktúru s dohodnutou 
lehotou na jej zaplatenie 30 dní, ak nie je ďalej uvedené inak. Odmena bude účtovaná vrátane DPH 
v súlade s platnými právnymi predpismi.  
 

V. 

Platnosť zmluvy 

 5.1. Advokát začne poskytovať právne služby v zmysle tejto zmluvy dňom 23.09. 2015. Zmluva 
sa uzatvára na 12 mesiacov. 

 

5.2. Klient je oprávnený kedykoľvek bez udania dôvodu túto zmluvu písomne (nie faxom alebo 
emailom) vypovedať a to najneskôr 14 dní pred koncom kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy končí 
posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď advokátovi doručená. Pri doručení 
výpovede menej ako 14 dní pred koncom kalendárneho mesiaca, platnosť zmluvy končí posledným dňom 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Po doručení výpovede je 
advokát povinný odovzdať klientovi spisovú dokumentáciu a predložiť záverečné vyúčtovanie spolu so 
záverečnou faktúrou. Klient sa zaväzuje spisovú dokumentáciu prevziať a uhradiť záverečnú faktúru 
najneskôr do dňa zániku platnosti zmluvy. 

5.3.  Advokát je oprávnený vypovedať klientom udelené plnomocenstvo a odstúpiť od tejto 
zmluvy len v prípadoch stanovených zákonom o advokácii. Výpoveď i odstúpenie musí byť urobené 
písomne (nie faxom alebo emailom) a doručené druhej zmluvnej strane.  

 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 6.1. Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ nie sú v tejto zmluve upravené, sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, 
ktoré je možné na predmetné vzťahy aplikovať. Pokiaľ sa ukáže, že už pri vzniku tejto zmluvy alebo 
kedykoľvek neskôr, bolo ktorékoľvek z jej ustanovení neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných 
ustanovení a zmluvné stany sa zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie platným zohľadňujúcim pôvodný 
úmysel strán. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
Zmeny a dodatky k tejto zmluve budú platné a účinné len vtedy, ak budú odsúhlasené v písomnej forme, 
podpísané oboma zmluvnými stranami a výslovne sa budú odvolávať na túto zmluvu. 



6.2. Zmluva má štyri strany aje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každé
vyhotovenie zmluvy je považované za originál. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu tejto zmluvy rozumejú, vyjadruje ich skutočnú, vážnu, slobodnú
a zrozumiteľnú vôľu, dôkazom čoho je ich podpis na tejto zmluve.

V Bratislave dňa 23.09. 2015 V Bratislave dňa 23.09. 2015

Klient: Advokát:

JUDr. Marián KARÁSEK - advokát
Advokátska kanc .
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