
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ
, v

PRA VNYCH SLUZIEB

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Klient: Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky,
Námestie Slobody l, 813 70 Bratislava,
IČO: 00002895,

zastúpený: Ing. Martin Turčan, riaditel' SZ ÚV SR.
1.2 Advokát: JUDr. Ing. Ivan Bojna, advokát, zap. vSAK - osvedč. č. 3559,

Levárska ll, 841 04 Bratislava 4,
IČO: 307 93 106.

Článok II
Predmet zmluvya

2.1 Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi najeho požiadanie právne služby v rozsahu a spôsobom
určeným touto zmluvou, ako i všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 586/2003
Z. z. o advokácii (ďalej len "zákon") a vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov
za poskytovanie právnych služieb (ďalej len "vyhláška").

Článok III
Objednávanie a poskytovanie právnych služieb

3.1 Advokát poskytne na základe jednotlivých objednávok, v rozsahu a spôsobom dohodnutým v
objednávke, v tejto zmluve, ako aj stanoveným v právnych predpisoch právne služby, a to najmä
vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a dodatkov k nim, vypracovanie a pripomienkovanie
podkladov pre procesy verejného obstarávania, vypracovanie právnych rozborov, analýz a právnych
stanovísk, vypracovanie a pripomienkovanie vnútorných organizačných dokumentov, zastupovanie
pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, rokovania s protistranami, konzultácie k právnym
skutočnostiam, výklad právnych predpisov a pomoc pri ich aplikácii v praxi, a to v priebehu platnosti
a účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Advokát poskytne klientovi konkrétnu právnu službu len na základe konkrétnej objednávky. Vzor
objednávky je uvedený v prílohe č. l k tejto zmluve.

3.3 Advokát zašle objednávku (obsahujúcu popis objednávanej právnej služby, odmenu alebo spôsob jej
určenia a (aspoň predpokladaný) termín poskytnutia právnej služby) vyplnenú na základe informácií
a podkladov získaných od klienta formou emailovej správy štatutárnemu zástupcovi klienta ako svoju
ponuku. Štatutárny zástupca v prípade súhlasu s textom objednávky potvrdí objednávku advokátovi
rovnako emailom, čím sa táto stáva záväznou.

3.4 Ďalšia komunikácia pri tej-ktorej právnej službe je možná i so štatutárnym orgánom klienta v
objednávke určenou osobou.

3.5 Miestom poskytovania právnych služieb je spravidla sídlo klienta alebo advokáta (podl'a druhu
právnej služby) uvedené v bode článku l tejto zmluvy, prípadne iné miesto určené v objednávke.

Článok IV
Odmena

4.1 Výška odmeny sa určí v objednávke vo forme hodinovej odmeny, počítanej za každú i začatú hodinu
poskytovania právnych služieb. Celková výška odmeny za konkrétnu právnu službu sa určí podl'a
počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

4.2 Advokát je platitel'om DPH. K odmene podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy a k režijnému paušálu podl'a
bodu 5.1 tejto zmluvy bude pripočítaná príslušná sadzba DPH.
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4.3 Klient neposkytuje preddavok.
4.4 Odmena je splatná na základe faktúry vystavenej advokátom. Ad, okát fakturuje obvykle po uplynutí

kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka. Lehota splatnosti jednotliv ej faktúry je 20 dní odo dňa jej
obdržania zo strany klienta. V prípade, ak faktúra obsahuje kratšiu lehotu splatnosti, rozhodujúcaje
jej dížka stanovená v tejto zmluve.

4.5 Prílohou faktúry bude vždy zoznam úkonov právnych služieb (ďa ej len "úkon PS"), ktoré sú
predmetom fakturácie a čísla príslušných objednávok.

4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, v opačnom prípade je klient oprávnený túto
vrátiť advokátovi na prepracovania. Lehota splatnosti plynie pre r ovodoručenú faktúru odznova.

4.7 Odmena je dohodnutá v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z. o cen ich.
4.8 \ V prípade súdnych konaní súdy priznávajú náhradu trov právnehe zastúpenia vo výške tarifnej

odmeny určenej vo vyhláške, čo klient berie podpisom tejto zmluvy na vedomie. Rozdiel medzi
právoplatne súdom priznanou náhradou trov právneho zastúpenia v predmetnom konaní a sumou
vyplatenou klientom advokátovi za zastupovanie v tomto konaní l a predpokladu, že tento rozdiel je
kladné číslo, prináleží advokátovi; v prípade záporného rozdielu n ie je advokát povinný klientovi
vracať akékoľvek finančné plnenia za zastupovanie v predmetnon spore.

Článok V
Režijný paušál, náhrada hotových výdavkov a strata času

5.1 Advokát má nárok na režijný paušál vo výške stanovenej v § 16 ods. 3 vyhlášky za každý úkon PS.
5.2 Za úkony PS na účely výpočtu režijného paušálu podľa tejto zmlu 'y sa považujú úkony uvedené v §

14 vyhlášky a v tejto zmluve. Ide najmä o:
a) prevzatie a príprava zastúpenia v právnej veci vrátane prvej I orady s klientom,
b) porada alebo rokovanie s klientom aj alebo proti stranou,
c) písomné podanie na súd alebo iný orgán, alebo protistrane ýkajúce sa veci samej, návrh na

obnovu konania; akékoľvek odvolanie, dovolanie, návrh na výkon rozhodnutia (exekúciu), návrh
na vydanie predbežného opatrenia a pod.,

d) konanie pred súdom alebo iným orgánom, a to za každé začaté tri hodiny bez ohľadu na počet
týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín,

e) vypracovanie právneho rozboru veci alebo právneho stanoviska,
f) vypracovanie listiny o právnom úkone (napr. zmluva) alebo jej podstatné prepracovanie,

5.3 Režijný paušál zahŕňa len: telefonické poplatky v rámci SR vrátane mobilných sietí, poštovné v rámci
SR prostredníctvom Slovenskej pošty, cestovné výdavky v rámci iiesta Bratislava. Režijný paušál
nezahŕi1a ostatné výdavky, najmä: cestovné výdavky mimo územia Bratislavy, poštovné poplatky do
cudziny a poplatky za doručovanie kuriérskou službou, telefonicl« poplatky do cudziny, poplatky za
vyhotovovanie fotokópií.

5.4 Advokát má nárok na náhradu hotových výdavkov, ktoré mu v súv islosti s poskytovaním právnych
služieb vzniknú, a ktoré nie sú zahrnuté v režijnom paušále podľa ch skutočnej výšky, najmä súdne,
správne a iné administratívne poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy a pod.
Potrebu úhrady takýchto výdavkov oznamuje advokát klientovi po dal' možno vopred.

5.5 Náhrada za stratu času sa pri úkonoch PS v rámci Bratislavy neúčtuje. Pri úkonoch PS mimo územia
mesta Bratislavy sa účtuje náhrada za stratu času vo výške určenej v § 17 vyhlášky.

5.6 Režijný paušál, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času vyúčtuje za predchádzajúci
mesiac advokát vo faktúre, v ktorej vyúčtuje i odmenu za predmetný mesiac podľa článku IV tejto
zmluvy.

Článok VI
Povinnosti zmluvných strán

6.1 Advokát je pri poskytovaní právnych služieb povinný:
a) zachovávať Ústavu a ostatné zákony, ako aj iné všeobecne zá väzné právne predpisy a v ich

medziach sa riadiť príkazmi klienta,
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b) chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pri tom čestne a svedomite, dôsledne
využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a
príkazu klienta pokladá za užitočné,

c) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti
s poskytovaním právnych služieb pre klienta, to neplatí v prípadoch, ak ide o zákonom uloženú
povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.

6.2 Advokát poskytuje písomné výstupy písomne, faxom alebo e-mailom, podľa konkrétnej požiadavky
klienta.

6.3 Klient je povinný:
a) advokáta včas informovať o všetkých relevantných skutočnostiach, ktoré súvisia (priamo alebo

nepriamo) s poskytovaním právnej služby, v opačnom prípade advokát nenesie zodpovednosť za
prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že ho klient s dostatočným predstihom o týchto
relevantných skutočnostiach neinformoval,

b) uhradiť splatnú odmenu vo výške stavenej touto zmluvou; v prípade ak klient mešká s úhradou
splatnej odmeny o viac ako 30 dní, je advokát oprávnený prerušiť poskytovanie právnych
služieb,

c) pokiaľ to záležitosť, ktorú má za neho advokát vybaviť, vyžaduje, vystaviť príslušné
plnomocenstvo na advokáta s dostatočným predstihom, v opačnom prípade advokát nezodpovedá
za škodu, ktorá v dôsledku oneskoreného vystavenia plnomocenstva klientovi vznikne.

Článok VII
Ukončenie platnosti zmluvy

7.1 Obe zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať, a to i bez udania dôvodu.
7.2 Výpovedná lehotaje l mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
7.3 Platnosť zmluvy je možné ukončiť i dohodou zmluvných strán.
7.4 Ukončenie platnosti zmluvy iným spôsobom, podľa zákona, týmto nie je dotknuté.
7.5 Pre prípad ukončenia zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že nárok na neuhradenú odmenu, na ktorú

vznikol advokátovi podľa tejto zmluvy nárok, zostáva zachovaný vo výške určenej podľa tejto
zmluvy, ktorá predstavuje hodnotu už poskytnutých a ešte neuhradených právnych služieb.

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1 Požiadavka informovanosti klienta zo strany advokáta je splnená, ak advokát oznámi predmetnú
informáciu pracovníkovi pridelenému ku konkrétnej právnej službe podľa obsahu ním spravovanej
činnosti (inak štatutárne mu zástupcovi klienta) určenému v bode 6.5 tejto zmluvy.

8.2 Požiadavka informovanosti advokáta zo strany klienta je splnená, ak predmetnú informáciu poskytnú
advokátovi pracovníci určení v bode 6.5 tejto zmluvy.

8.3 Advokát nie je viazaný príkazmi klienta, ak sú v rozpore s so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

8.4 Advokát zodpovedá klientovi za škodu podľa platných právnych predpisov. Advokát sa zbaví
zodpovednosti, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré
možno od neho požadovať.

8.5 Advokát sa môže dať zastupovať pri jednotlivých kvalifikovaných úkonoch právnych služieb iným
advokátom. Voči klientovi však v takomto prípade zodpovedá, ako keby tieto vykonával sám.

8.6 V prípade omeškania zaplatenia faktúry si advokát nebude uplatňovať nárok na úrok z omeškania, ak
omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom klienta.

8.7 Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, dva pre klienta a jeden pre advokáta.
8.8 Akékoľvek zmeny v tejto zmluve sa musia robiť očíslovanými dodatkami, podpísanými oboma

zmluvnými stranami.
8.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluvná voľnosť strán nie

je obmedzená, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a tiež
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vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu, ktorý je zrozumiteľ tý, rozumejú a na znak súhlasu ju
podpisujú.

8.10 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými u stanoveniarni právnych predpisov,
najmä zákonom a vyhláškou a ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.11 Y prípade rozporu zmluvných ustanovení s dispozitívnymi ustanoveniami právnych predpisov majú
prednosť zmluvné ustanovenia.

8. 12 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 3 l. 12. 20 II s možnosťou jej d'alšieho predlženia po
vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

8.13 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými ~tranami.
8.14 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Klient: Advokát:
,,' .'

Bratislava 2'4.1. <iJ')(f/- Bratislava
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VZOR

Objednávka č. _
k rámcovej zmluve o poskytnutí právnych služieb

Objednávateľ:
Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky,
Námestie Slobody l, 813 70 Bratislava,
IČO: 00002895,
zastúpený: Ing. Martin Turčan, riaditel' SZ ÚV SR.

Poskytovateľ právnych služieb - advokát:
JUDr. Ing. Ivan Bojna, advokát zap. v zozname SAK, osved. č. 3559,
sídlo: Levárska ll, 841 04 Bratislava 4,
kancelária: Partizánska 3, Bratislava, www.akib.sk

Na základe predbežných konzultácií si objednávatel' objednáva u advokáta nasledujúce právne
služby: _

Odmena (bod 4.1 zmluvy): bez DPH + režijný pau šál podl'a rámcovej
zmluvy.

Predpokladaný / záväzný* termín poskytnutia služieb: _

Predpokladaný / záväzný* časový rozsah poskytnutia služieb: __ h.

Osoby objednávatel'a oprávnené komunikovať s advokátom v predmetnej veci: _

Ďalšie skutočnosti: -------------------------------

* nehodiace sa škrtnite
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