
Klientovo číslo zmluvy: 2017/156 

ZMLUVA O ZASTUPOVANÍ 

(ďalej len ako „Zmluva") 

medzi 

Slovenskou republikou 

zastúpenou 

Ministerstvom financií Slovenskej republiky 

Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava 
Slovenská republika 

zastúpeným p. Albínom Kotianom, generálnym tajomníkom služobného úradu 

IČO: 00 151 742 
DIČ: 2020798351 
IČ DPH: SK2020798351 
Názov účtu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT / BIC: 
Bankové 

spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

ďalej len ako „Klient" 

K L E Y R GRASSO ASSOCIES 

Avocats á la Cour 
Rue Ste Zithe 31-33 
B.P. 559 L-2015 Luxemburg 
Luxembursko 

zastúpenou p. Marcom Kleyrom, partnerom 

IČO: 1994 7001 208 
IČ DPH: LU16187270 
Bankové údaje 
IBAN: 
SWIFT: 
Meno banky: 
Adresa banky: 

ďalej len ako „Zástupca", 

a 

ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany" a jednotlivo len ako „Zmluvná strana". 



1. SLUŽBY, KTORÉ MAJÚ BYŤ POSKYTNUTÉ 

1. 1 Zástupca bude poskytovať služby Klientovi vo vzťahu k určitým konaniam vedeným v Luxemburgu, ktoré 
boli iniciované na základe konečného rozhodnutia zo dňa 7. decembra 2012 v spore Äahmea B.V. VS. 
Slovenská republika (ďalej len ako „arbitráž") buď zo strany spoločnosti Achmea B.V. proti Slovenskej 
republike alebo zo strany Slovenskej republiky proti spoločnosti Achmea B.V. pred luxemburskými súdmi, 
presnejšie: 

• tzv. konanie cantonnement de saisie-arrêt, 

• vedľajšie validačné konanie, a 

• odvolacie konanie proti nariadeniu o vyhlásení vykonateľnosti arbitrážneho rozhodnutia. 

1.2 Predovšetkým, Zástupca má zastupovať Klienta pred luxemburskými súdmi alebo akýmikoľvek inými 
luxemburskými orgánmi v prípade validačných, vedľajších a akýchkoľvek iných konaní (ďalej len ako 
„Konania"), ktoré súvisia s vyššie uvedenými konaniami a v ktorých je zastupovanie Klienta nevyhnutné na 
ochranu legitímnych záujmov Klienta v Luxemburgu (ďalej len ako „Zastupovanie"). 

1.3 Zástupca je povinný vykonávať Zastupovanie osobne a nemôže pri tom využívať subdodávateľov na 
poskytovanie tohto Zastupovania, pokiaľ nie je inak písomne dohodnuté s Klientom. 

2. P O D M I E N K Y SPOLUPRÁCE 

2.1 Táto zmluva obsahuje Obchodné podmienky (ďalej len ako „OP"), ktoré sú priložené k tejto Zmluve ako jej 
neoddeliteľná časť. 

2.2 Ustanovenia týchto OP sa uplatňujú iba v prípadoch, kedy nie je v konkrétnom ustanovení tejto Zmluvy 
ustanovené inak. V prípade, ak nastane akýkoľvek rozpor medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a pripojených 
OP, ustanovenia tejto Zmluvy majú prevahu. 

3. ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÁCU 

3. 1 Pán Marc Kleyr je vedúci partner zodpovedný za všetky práce vykonané na základe tejto Zmluvy ním osobne, 
alebo ktoroukoľvek osobou uvedenou v tomto článku Zmluvy. Má právo využiť toľko ďalších právnikov z 
jeho advokátskej kancelárie, koľko je priebežne podľa jeho názoru primerane potrebných, aby vedeli 
zabezpečiť čo najlepšiu ochranu a obhajobu záujmov Klienta, vzhľadom na množstvo práce, ktorá je v danom 
časovom rámci požadovaná, najmä osoby uvedené v čl. 3.2 tejto Zmluvy. 

3.2 Predpokladá sa, že pani Donata Grasso a/alebo pani Emilie Waty môžu byť požiadané, aby zabezpečili určité 
veci vo vzťahu k vyššie uvedeným záležitostiam a asistovali v tejto veci podpísanému (p. Kleyr), a že aj 
právny koncipient môže priebežne intervenovať v aktivitách zamýšľaných v tejto Zmluve. 

3.3 Zástupca sa zaväzuje poskytovať Zastupovanie s riadnou odbornou starostlivosťou, t . j . na najvyššej možnej 
odbornej úrovni, čestne, svedomite a primeraným spôsobom. Zástupca sa zaväzuje dôsledne využívať všetky 
zákonné prostriedky a v mene Klienta uplatňovať všetky prostriedky, ktoré sú podľa názoru Zástupcu 
v prospech Klienta. Zástupca sa súčasne zaväzuje mať na pamäti vhodnosť a efektívnosť poskytovaného 
Zastupovania. 

3.4 Zástupca potvrdzuje, že nebude oprávnený na kompenzáciu za tie úkony, pri ktorých je stanovené, že 
Zástupca nepostupoval s riadnou odbornou starostlivosťou. 

3.5 Ak Zástupca preruší alebo zastaví práce podľa čl. 7.4 OP, musí vždy vykonať všetky potrebné úlohy, ktoré 
nemôžu byť odložené a ktorých nesplnenie by mohlo Klientovi spôsobiť škodu. 

4. KOMUNIKÁCIA 

4.1 Strany budú medzi sebou komunikovať najmä prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. 
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4.2 Kontaktnou osobou v mene Klienta je Andrea Holíková a Tomáš Jucha, 

4.3 Kontaktnou osobou v mene Zástupcu je Marc Kleyr, avšak priebežne podľa 
potreby môže byť komunikácia zasielaná v kópii e-mailu aj iným osobám, vykonávajúcim práce v zmysle 
článku 3 Zmluvy. 

5. ODMENY A NÁKLADY 

5.1 Zástupca bude účtovať sadzby za Zastupovanie účtované na hodinovej báze za skutočne poskytnutý čas 
nasledovne: 

• senior partner: 420,00 EUR/hod. 
• partner: 400,00 EUR/hod. 
• advokát: 310,00 EUR/hod. 
• senior právnik: 280,00 EUR/hod. 
• právnik: 210,00 EUR/hod. 
• právny koncipient: 150,00 EUR/hod. 

5.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zástupca bude oprávnený len na zaplatenie odmeny podľa tohto 
článku a na zaplatenie náhrad a nákladov podľa OP. Druhá veta čl. 6.2 a čl. 7.3 OP sa neaplikuje. 

5.3 Zástupca týmto súhlasí, že celková odmena za Zastupovanie odo dňa účinnosti tejto Zmluvy nepresiahne 
sumu 175 000 EUR bez DPH. Akékoľvek odmeny a/alebo náhrady a náklady, ktoré presiahnu túto sumu 
musia byť písomne schválené Klientom 

5.4 S ohľadom na nižšie uvedené, za žiadny kalendárny mesiac nemôže Zástupca fakturovať odmeny, náhrady a 
náklady v sume presahujúcej 17 250,00 EUR (ďalej len ako „mesačný finančný limit"). 

5.5 V prípade, ak je za určitý kalendárny mesiac fakturovaná suma nižšia ako mesačný finančný limit, t .j . 
v určitom kalendárnom mesiaci existuje kladný rozdiel medzi mesačným finančným limitom a sumou 
fakturovanou za odmenu, náhrady a náklady (ďalej len ako „prebytok"), môže byť prebytok pridaný do 
mesačného finančného limitu do nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností, prebytok môže byť prenesený medzi kalendárnymi rokmi. 

5.6 Prebytok môže byť použitý na fakturáciu takej vzniknutej odmeny, náhrad a nákladov, ktoré nemohli byť 
fakturované v predchádzajúcich kalendárnych mesiacoch z dôvodu uplatnenia mesačného finančného limitu, 
a to až do výšky takého prebytku. 

5.7 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, celková suma odmeny, náhrad a nákladov nemôže v žiadnom 
prípade celkovo presahovať sumu, ktorá sa rovná násobku Mesačného finančného limitu a počtu 
kalendárnych mesiacov trvania tejto Zmluvy. 

5.8 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, celková suma, pozostávajúca z odmeny, akýchkoľvek náhrad 
a nákladov, ktoré majú byť vyplatené podľa článku 5 tejto Zmluvy, nesmie presiahnuť celkovú sumu 250 000 
EUR s DPH za príslušný kalendárny rok. 

6. FAKTÚRY 

6.1 Zástupca fakturuje odmeny, náhrady a náklady mesačne (prípadne štvrťročne, ak je v určitých obdobiach 
menej aktívny). Klient zaplatí Zástupcovi faktúru najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy bola 
Klientovi doručená podpísaná faktúra v listinnej forme, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, na 
bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

6.2 Zástupca je povinný na každej faktúre uvádzať Klientovo číslo zmluvy a k faktúram priložiť samostatný 
detailný výkaz poskytnutých služieb (pracovný výkaz) a kópie všetkých dokladov na uhradenie vzniknutých 
náhrad a nákladov, ktoré súvisia s poskytnutým Zastupovaním. Akýkoľvek výkaz služieb bude rozpísaný do 
jednotlivých položiek tak, aby poskytol prehľad samostatných častí práce vykonanej advokátmi alebo iným 
personálom Zástupcu. 
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6.3 Samostatný detailný výkaz podľa čl. 6.2 tejto Zmluvy bude navyše obsahovať 

• zostatok prebytku podľa čl. 5.5 tejto Zmluvy; a 

• zostatok vzniknutých, odmien, náhrad a nákladov podľa čl 5.6 tejto Zmluvy, ktorý nemohol byť 
fakturovaný v predošlých kalendárnych mesiacoch z dôvodu uplatnenia Mesačného finančného limitu 
podľa čl. 5.4 tejto Zmluvy. 

6.4 Pred doručením podpísanej faktúry v listinnej forme budú elektronická verzia faktúry a výkaz poskytnutých 
služieb doručené Klientovi na predbežné posúdenie na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Predbežné 
posúdenie bude vykonané Klientom do 5 dní odo dňa doručenia v zmysle predchádzajúcej vety. Klient 
následne oznámi Zástupcovi, či faktúra spĺňa náležitosti a môže byť vystavená alebo oznámi Zástupcovi 
prípadné chyby. 

6.5 Faktúry budú zaslané obvyklou poštou na nasledovnú adresu: 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Odbor špecifických právnych vzťahov 
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava 
Slovenská republika 

a prostredníctvom e-mailu na   

6.6 Klient je oprávnený vrátiť akúkoľvek faktúru Zástupcovi pred dátumom jej splatnosti v prípade, ak faktúra 
obsahuje chybné, nekompletné informácie alebo nie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
V závislosti od charakteru vady Zástupca buď opraví faktúru alebo vystaví novú faktúru. V takom prípade 
bude nová alebo opravená faktúra splatná 30 dní po jej doručení v podpísanej a listinnej forme Klientovi, 
pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

7. P O K Y N Y A SPOLUPRÁCA 

7.1 Zástupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Klientovi, že akýkoľvek pokyn daný Klientom podľa 
čl. 4.1 OP je v rozpore s luxemburským právom alebo etickými pravidlami luxemburskej advokátskej 
komory. Zástupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Klientovi, ak je to vhodné, všetky náklady, 
pohľadávky a výdavky, ktoré má Klient, ak je to vhodné, nahradiť Zástupcovi podľa čl. 4.3 OP a ktorých si 
Zástupca je alebo mal by byť vedomý. 

7.2 Ak je to vhodné, Zástupca je povinný koordinovať svoje Zastupovanie Klienta a komunikovať s Hogan 
Lovells International LLP, aby sa zabránilo vzniku akejkoľvek škody Slovenskej republiky k konaní 
o zrušení konečného rozhodnutia v arbitráži zo dňa 7. decembra 2012, ktoré prebieha pred nemeckými súdmi. 

8. K O N F L I K T ZÁUJMOV A DÔVERNOSŤ 

8.1 Zástupca potvrdzuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy neposkytoval právne služby vo veciach, ktoré sú 
predmetom tejto Zmluvy, alebo v iných súvisiacich prípadoch alebo veciach žiadnym iným subjektom, 
ktorých záujmy sú v rozpore so záujmami Klienta. 

8.2 Zástupca potvrdzuje, že záujmy Zástupcu alebo jeho spriaznených osôb a záujmy osôb Zástupcu, ktoré sú 
osobne zapojené v Zastupovaní, nie sú v rozpore so záujmami Klienta, pokiaľ je to Zástupcovi známe. 

8.3 Zástupca nemá vedomosť o žiadnej informácii o inom klientovi alebo predchádzajúcom klientovi, ktorá by 
mohla nespravodlivo favorizovať Klienta. 

8.4 Zástupca potvrdzuje, že v súčasnosti nemá žiadny záujem a ani nezíska žiadny priamy alebo nepriamy záujem 
vo veciach, ktoré podstatne súvisia s vecami, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy. 
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8.5 Zástupca berie na vedomie, že pokiaľ ide o informácie, ktoré Zástupca získa počas zastupovania iných 
klientov, tak ani Klient ani žiadna iná osoba alebo subjekt nebude mať právo alebo očakávanie prístupu alebo 
použitia takýchto informácií. Zástupca bude obdobne dôverne zachovávať Klientove informácie a tajomstvá. 

8.6 V prípadoch, ak Zástupca bude potrebovať konzultovať v súvislosti s úlohami pre Klienta so svojim vlastným 
zástupcom, bude to na náklady Zástupcu, pričom Zástupca bude povinný zabezpečiť zachovávanie tajomstva 
jeho vlastným zástupcom vo vzťahu k dôverným informáciám Klienta.. V rozsahu, v akom Zástupca 
konzultuje jeho vlastné práva a zodpovednosti, môže v súvislosti s takouto konzultáciou vzniknúť konflikt 
záujmov medzi Zástupcom a Klientom. Klient dáva súhlas na takéto konzultácie a vzdáva sa akéhokoľvek 
nároku z konfliktu záujmov na základe takýchto konzultácií. Klient zároveň súhlasí, že takáto komunikácia 
medzi Zástupcom a jeho zástupcom je chránená pred sprístupnením Klientovi ochranou dôvernosti medzi 
Klientom a zástupcom. 

8.7 Zástupca berie na vedomie, že nie je oprávnený zverejňovať Zastupovanie alebo akúkoľvek jeho časť tretím 
stranám pre marketingové alebo podobné účely. 

8.8 Čl. 11 OP sa aplikuje mntatis mntandis na Klienta, ktorý je suverénnym štátom, v súlade s platným právnym 
poriadkom Luxemburska a Slovenskej republiky. 

9. UKONČENIE 

9.1 Klient a Zástupca majú každý samostatne právo ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou s trojmesačnou 
výpovednou lehotou adresovanou druhej Zmluvnej strane. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí uplynutím posledného dňa tretieho 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

9.2 Klient je navyše oprávnený ukončiť Zmluvu okamžite na základe doručenia písomnej výpovede, ktorá 
nadobúda účinnosť dňom doručenia Zástupcovi, a to v prípade závažného porušenia tejto Zmluvy alebo 
náhlej straty dôvery Klienta v Zástupcu. 

9.3 Ak by ukončenie tejto Zmluvy alebo prerušenie Zastúpenia vyplývajúce zo Zástupcovho odvolania alebo 
odstúpenia spôsobilo hrozbu škody alebo samotnú škodu Klientovi, je Zástupca povinný informovať Klienta 
o opatreniach nevyhnutných na odvrátenie takýchto škôd. Pokiaľ nie je Klient schopný vykonať takéto 
opatrenia samostatne alebo prostredníctvom tretích osôb a ak Klient požiada Zástupcu, aby uskutočnil tieto 
opatrenia, Zástupca súhlasí s tým, že uskutoční všetky potrebné a primerané takto vyžiadané opatrenia na 
základe primeraného uistenia, že budú poskytnuté akékoľvek dočasné náklady (vrátane poplatkov tretím 
stranám) za požadované opatrenia. Za akékoľvek Zástupcom takto poskytnuté Zastupovanie má Zástupca 
právo nárok na odmenu a nevyhnutne a účelne vynaložené náhrady a náklady podľa tejto Zmluvy. 

9.4 Po ukončení tejto Zmluvy a zaplatení všetkých splatných čiastok podľa čl. 5 tejto Zmluvy Zástupca bez 
zbytočného odkladu odovzdá Klientovi všetky dokumenty, ktoré patria Klientovi podľa čl. 14 OP. 

10. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV 

10.1 Akékoľvek otázky týkajúce sa platnosti, interpretácie a výkonu tejto Zmluvy sa budú riadiť luxemburským 
právnym poriadkom, a to bez ohľadu na akékoľvek kolízne normy. 

10.2 Zástupca je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z luxemburského práva v súvislosti s plnením 
tejto Zmluvy. 

10.3 Zmluvné strany potvrdzujú, že jej ich vzájomným želaním a zámerom, aby boli akékoľvek spory vzniknuté 
v súvislosti so Zmluvou alebo súvisiace so Zmluvou vyriešené priateľky. Na tento účel majú Zmluvné strany 
vynaložiť maximálne úsilie prostredníctvom rokovaní za obdobie 120 (stodvadsať) dní s cieľom vyriešiť 
akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s touto Zmluvou. 

10.4 V rozsahu, v akom maximálne úsilie o priateľské urovnanie zlyhá, budú všetky spory vyplývajúce z tejto 
Zmluvy a v súvislosti s ňou predmetom výlučnej právomoci súdov mesta Luxemburg podľa čl. 19.2 OP. 
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11. ÚČINNOSŤ, D O D A T K Y A J A Z Y K 

11.1 Táto Zmluva nadobudne účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom sú kumulatívne splnené nasledovné 
podmienky: 

• zverejnenie Dohody o ukončení Zmluvy o právnom zastupovaní medzi Slovenskou republikou, 
zastúpenou Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a Rowan Legal, s.r.o. týkajúcej sa právneho 
zastupovania v arbitráži a právnych konaniach v Centrálnom registri zmlúv v súlade s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky; 

• zverejnenie Zmluvy o právnom zastupovaní medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom 
financií Slovenskej republiky, a Hogan Lovells International LLP týkajúcej sa právneho zastupovania 
Klienta a právneho poradenstva Klientovi v právnych konaniach súvisiacich s arbitrážou v Centrálnom 
registri zmlúv v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky; a 

• zverejnenie tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

11.2 Zástupca vyslovene súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý spravuje Úrad 
vlády Slovenskej republiky a na webovom sídle Klienta s tým, že pred zverejnením Zmluvy v nej budú 
revidované informácie, o ktorých sa obe zmluvné strany dohodnú, že ich je potrebné revidovať, ak to nie je 
v rozpore s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. 

11.3 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia všetkých súdnych exekučných konaní podľa čl. 1 
tejto Zmluvy a do urovnania všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

11.4 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevynútiteľným podľa platných 
právnych predpisov, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je neplatné či nevynútiteľné za 
predpokladu, že je ho možné oddeliť od zvyšku Zmluvy. Všetky ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú 
pre Zmluvné strany naďalej záväzné v najväčšom možnom rozsahu. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné 
strany nahradia toto neplatné či nevynútiteľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a 
účelom bude čo najviac približovať pôvodnému úmyslu Zmluvných strán a účelu tejto Zmluvy. 

11.5 Túto Zmluvu možno meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

11.6 Táto Zmluva je vyhotovená v anglickom jazyku a slovenskom jazyku, obe znenia sú rovnocenné, ale 
v prípade akéhokoľvek nesúladu bude rozhodujúca verzia v anglickom jazyku. Táto Zmluva je vyhotovená 
v troch rovnopisoch, Klient dostane dva rovnopisy a Zástupca jeden rovnopis. 

Za SLOVENSKÚ R E P U B L I K U , zastúpenú Ministerstvom financií Slovenskej republiky 

V Bratislave, dňa 
Albín Kotian 

generálny tajomník služobného úradu 

Za Hogan Lovells International L L P 

V Luxemburgu, dňa 
Marc Kleyr 

partner 
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KLEYR 

GRASSO 

AVOCATS 

A LA COUR 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

1. ÚVOD 

1.1. Tieto Obchodné podmienky riadia Zastupovanie a stanovujú bázu, na ktorej KLEYR GRASSO 
prijíma inštrukcie od Klientov a vedie záležitosti s Klientami. 

1.2. Tým, že Klient dáva pokyny KLEYR GRASSO súhlasí s tým, že je viazaný týmito Obchodné 
podmienkami, ktoré prevažujú nad akýmikoľvek inými podmienkami Klienta. Zmluva o 
zastupovaní podpísaná zodpovedným partnerom KLEYR GRASSO v tejto veci môže zmeniť 
alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Obchodných podmienok. 

1.3. Ak nie je výslovne v týchto Obchodných podmienkach alebo v inom písomnom dokumente 
podpísanom riadne autorizovaným zástupcom KLEYR GRASSO a Klientom uvedené inak, tieto 
Obchodné podmienky sú určené výlučne v prospech KLEYR GRASSO a Klienta a žiadnej tretej 
strane neudeľujú status tretej oprávnenej osoby. 

2. DEFINÍCIE 

Pre účely týchto obchodných podmienok sa majú použiť nasledovné definície: 

"Klient": 

"Náhrady": 

"Záväzok": 

"Náklady": 

"Odmena": 

znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej KLEYR 
GRASSO priebežne poskytuje právne služby. 

znamenajú externé náklady ako napríklad náklady na poskytovateľov 
externej služby (ako napríklad náklady na notára, súdneho úradníka, 
náklady súvisiace s Obchodným registrom a kolkovým úradom 
a náklady expertov), cestovné náklady, náklady na doručovacie 
služby, náklady na automatizované vyhľadávania a náklady na 
preklad, ktoré budú v plnej miere prefakturované Klientovi. 

znamená obchodný vzťah KLEYR GRASSO s jeho Klientom. 

znamenajú interné náklady, ktoré KLEYR GRASSO účtuje Klientovi 
a ktoré okrem iného zahŕňajú náklady na administratívne služby ako 
napríklad náklady kancelárie, sekretárske služby, fotokopírovanie, 
faksimile, náklady na telefón a fax, poštovné a doručovateľské 
náklady. Náklady sú účtované fixnou sadzbou 10 % z Odmeny za 
príslušné obdobie. 

znamená honorár vyfakturovaný KLEYR GRASSO a vynaložený 
Klientom za poskytnuté Služby. 
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"Faktúry": znamenajú pravidelné výkazy Odmeny a Nákladov adresované 
Klientovi na uhradenie vykonaných prác, vrátane Náhrad 
uskutočnených v mene Klienta počas daného obdobia. 

"Podklady": znamenajú dokumenty a materiály poskytnuté Klientom, či už 
v papierovej alebo elektronickej forme, ako aj akékoľvek právne alebo 
súdne dokumenty ako napríklad akékoľvek a všetky originál súdnych 
úkonov, rozsudky, atď., vo vzťahu k Službám. 

"Služby": znamenajú právna asistencia, rady a služby poskytované KLEYR 
GRASSO Klientovi na základe Zastupovania. Pre vylúčenie 
pochybností, Služby zahŕňajú akékoľvek a všetko zastupovanie 
Klienta v súdnych konaniach a akýkoľvek špeciálny mandát daný 
KLEYR GRASSO na zastupovanie Klienta v špecifických situáciách. 

"Pracovný výstup": znamená akákoľvek písomná informácia, odporúčanie, posudok, 
záznam, prezentácia, návrh obžaloby, obhajoba a akákoľvek ďalšia 
písomná komunikácia, bez ohľadu na povahu alebo druh, vytvorená 
KLEYR GRASSO, ktorá má byť akýkoľvek spôsobom odhalená 
Klientovi a/alebo akejkoľvek tretej strane (vrátane akejkoľvek 
protistrany Klienta) a/alebo súdu a bude oficiálne použitá kýmkoľvek 
z nich. 

"Pracovné dokumenty": znamenajú akékoľvek a všetky interné záznamy, interné záznamy 
a akákoľvek a všetka písomná interná komunikácia KLEYR 
GRASSO, bez ohľadu na ich povahu alebo druh. 

3. KONFLIKT ZÁUJMOV 

3.1. Predtým, než dôjde k prijatiu mandátu, KLEYR GRASSO vykoná primerané overenie, že 
neexistuje žiadny komerčný konflikt záujmov, ktorý by zabránil KLEYR GRASSO konať pre 

3.2. Ak konflikt nastane v čase, kedy KLEYR GRASSO koná pre Klienta, Klient bude informovaný za 
účelom zmiernenia tohto problému. 

4. INŠTRUKCIE 

4.1. KLEYR GRASSO spolieha na Klienta, že včas poskytne KLEYR GRASSO písomné inštrukcie. 
KLEYR GRASSO nenesie žiadnu zodpovednosť, ak Klient neposkytne jasné a kompletné 
inštrukcie dostatočne včas, tak aby KLEYR GRASSO mohla konať v rámci časového limitu 
stanoveného Klientom a/alebo administratívnou alebo súdnou autoritou. Všetky ústne podané 
inštrukcie pre KLEYR GRASSO musia byť písomne potvrdené Klientom. KLEYR GRASSO 
nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nedorozumenie alebo chybnú interpretáciu ústne 
podanej inštrukcie, alebo za absenciu akéhokoľvek písomného potvrdenia. KLEYR GRASSO má 
právo ignorovať akékoľvek inštrukcie, ktoré sú v rozpore s luxemburským právom alebo etickými 
pravidlami Luxemburskej advokátskej komory. 

Klienta. 
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4.2. Klient sa zaväzuje, že bude pohotovo poskytovať KLEYR GRASSO všetky informácie, asistenciu 
a materiály, ktoré by KLEYR GRASSO mohla priebežne požadovať, aby bolo možné riadne 
a včasné vykonávanie Služieb. Klient zodpovedá za správnosť, úplnosť a spoľahlivosť 
informácií, dát a dokumentov poskytnutých KLEYR GRASSO, a to aj ak sú od tretích strán. 

4.3. Klient oprávňuje KLEYR GRASSO, aby v mene Klienta vyhotovil a podpísal také dokumenty, 
ktoré sú potrebné alebo žiaduce na uskutočnenie legitímnych inštrukcií Klienta, a na požiadanie 
včas poskytne akýkoľvek požadovaný podpísaný formulár(e) na splnomocnenie. Klient súhlasí 
s tým, že KLEYR GRASSO odškodní, pokiaľ ide o všetky útraty, nároky, požiadavky a náklady, 
ktoré môžu vyplývať z výkonu právomoci danej týmto ustanovením. 

5. KOMUNIKÁCIA 

5.1. KLEYR GRASSO bude komunikovať s Klientom prostredníctvom e-mailu, poštou, faxom alebo 
telefonicky. KLEYR GRASSO nemôže garantovať bezpečnosť a dôvernosť takejto komunikácie, 
ani byť zodpovedná za akékoľvek škody a/alebo straty, ktoré Klient utrpí v dôsledku narušenia 
bezpečnosti alebo vniknutia akéhokoľvek malvéru alebo vírusu do systému alebo dát Klienta. 
KLEYR GRASSO nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie alebo neskoré doručenie 
akejkoľvek komunikácie prostredníctvom e-mailu, pošty, faxu, zo strany Klienta, alebo za 
poškodenie informácie odkomunikovanej Klientovi, alebo za jej odhalenie iným stranám 
v dôsledku odpočúvania tejto komunikácie. 

5.2. Klient má povinnosť zabezpečiť, aby komunikácia na číslo faxu alebo e-mailovú adresu 
poskytnutú KLEYR GRASSO Klientom bola bezpečná. 

5.3. Právna rada KLEYR GRASSO bude konečná a záväzná až potom, ako bude podpísaná jedným 
z partnerov a doručená Klientovi prostredníctvom pošty, faxu alebo e-mailu v PDF formáte. 

6. FAKTURÁCIA 

6.1. Odmena je stanovená v súlade s pravidlami uvedenými luxemburským právom a Luxemburskou 
advokátskou komorou, berúc do úvahy okrem iného významnosť danej záležitosti, jej 
komplexnosť a jej výsledok. KLEYR GRASSO účtuje za každého právnika hodinovú sadzbu, 
ktorá je stanovená v súlade s jeho alebo jej individuálnymi skúsenosťami. Tieto sadzby sú bez 
DPH a môžu byť priebežne prehodnocované. Uzavretím Zastupovania s KLEYR GRASSO, 
Klient výslovne potvrdzuje, že bol informovaný a súhlasí s hodinovými sadzbami. 

6.2. Odmena bude založená na čase, ktorý právnici KLEYR GRASSO strávili prácou na danej 
záležitosti, a môže byť účtovaný dodatočný výdavok v prípade, ak je práca obzvlášť komplexná 
alebo dôležitá, alebo jej výsledok je obzvlášť uspokojivý. Klient súhlasí s tým, že v prípade 
pozitívneho výsledku súdnej inštancie alebo v mimosúdnom vyrovnaní, predovšetkým 
v sporových veciach, KLEYR GRASSO má právo vyfakturovať primeranú odmenu za úspech 
navyše k Odmene založenej na metóde stráveného času. 
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6.3. Pokiaľ sa písomne nedohodne inak, odhady sú poskytované len orientačne a nemožno ich 
považovať za cenovú ponuku firmy. 

6.4. Nasledujúce sumy budú pridané k Odmene: 

- DPH (ak aplikovateľné); 

- Náklady; 

- Náhrady. 

6.5. Ktorýkoľvek partner, advokát a/alebo seniorný právnik ktorý potrebuje cestovať do zahraničia, 
má právo cestovať v prvej triede vlakom, v biznis triede lietadlom, a v prípade potreby 
prenocovania má právo byť vždy ubytovaný v päť hviezdičkovom hoteli. 

7. PODMIENKY PLATBY 

7.1. KLEYR GRASSO štandardne zasiela predbežné Faktúry sna mesačnej alebo aspoň štvrťročnej 
báze. Záverečná Faktúra bude Klientovi zaslaná potom, ako budú dokončené Služby. 

7.2. Faktúry sú splatné na jeden z bankových účtov tu uvedených. Faktúry majú byť platené v mene 
EURO, oslobodené od poplatkov alebo nákladov prevodu alebo iných nákladov a oslobodené 
od akýchkoľvek iných zrážok alebo započítaní z akéhokoľvek dôvodu a majú byť splatné do 
pätnásť (15) dní od dátumu ich vydania. 

7.3. Úrok z omeškania vo výške 5% bude vyplatený zo sumy dlžnej ku dňu prvej upomienky. 

7.4. Klient súhlasí s tým, že KLEYR GRASSO môže na základe vlastného uváženia požiadať 
o zaplatenie jednej alebo viacerých splátok vopred, a to na začiatku platnosti zmluvy ako aj 
kedykoľvek v priebehu riešenia tejto záležitosti. Ak Klient nebude schopný uhradiť akúkoľvek 
splátku, KLEYR GRASSO je oprávnená, po informovaní Klienta, pozastaviť alebo ukončiť práce 
poskytované pre Klienta. Klient vyslovene súhlasí s tým, že KLEYR GRASSO nebude za 
žiadnych okolností zodpovedať za akékoľvek vzniknuté škody alebo straty, ktoré utrpí Klient 
a/alebo akákoľvek tretia strana v dôsledku pozastavenia alebo ukončenia prác. 

7.5. Klientom je osoba zodpovedná za platenie Faktúr, pokiaľ sa KLEYR GRASSO a Klient písomne 
nedohodli inak. V prípade, ak Klient inštruuje KLEYR GRASSO, aby adresovala jej faktúry inej 
fyzickej alebo právnickej osobe, ktoré tvoria časť Klientovej skupiny spoločností, KLEYR 
GRASSO predpokladá, že pokiaľ sú Služby poskytnuté v prospech Klienta, tak Klient 
prefakturuje relevantnú Odmenu na skutočného príjemcu Služieb. 

7.6. Pri vydaní svojej Faktúry (Faktúr) je KLEYR GRASSO oprávnená na odpočítanie dlžnej sumy od 
akýchkoľvek peňažných čiastok, ktoré KLEYR GRASSO drží, alebo ktoré môže v budúcnosti 
prijať v mene Klienta. 

8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 
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8.1. Akákoľvek zodpovednosť na strane KLEYR GRASSO voči Klientovi v súvislosti s porušením 
zmluvy alebo porušením povinnosti alebo nedbanlivosťou alebo inak vyplývajúcej z alebo 
v spojení so Zmluvou alebo Službami poskytovanými KLEYR GRASSO je obmedzená na 
päťnásobok sumy celkovej odmeny KLEYR GRASSO skutočne účtovanej v náležitej veci 
Klientovi. 

8.2. V Súlade s článkom 2276 Luxemburského občianskeho zákonníka, KLEYR GRASSO bude v 
každom prípade oslobodená od každej a akejkoľvek zodpovednosti akokoľvek vyplývajúcej z 
alebo v spojení so Zmluvou alebo poskytovaním Služieb päť (5) rokov po ukončení Služieb 
KLEYR GRASSO alebo po ukončení Zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr. 

9. UKONČENIE 

9.1. Klient môže ukončiť Zmluvu doručením písomnej výpovede, s označením do pozornosti každého 
z partnerov alebo zodpovednému partnerovi (ako je určené v Zmluve) KLEYR GRASSO. 
Doručením takejto výpovede sa záväzky KLEYR GRASSO podľa Zmluvy ukončia s okamžitým 
účinkom. Bez ohľadu na vyššie uvedené, KLEYR GRASSO bude vyplatená pomerná časť 
Odmeny, Výdavkov a Náhrad k dátumu, kedy bola doručená výpoveď. 

9.2. KLEYR GRASSO môže ukončiť Zmluvu doručením, či už e-mailom, faxom, doporučenou poštou 
alebo inou písomnou formou, písomnej výpovede Klientovi. KLEYR GRASSO môže, okrem 
iného, ukončiť Zmluvu bez akejkoľvek zodpovednosti, ak Klient poruší ktorúkoľvek z týchto 
Obchodných podmienok. Právo KLEYR GRASSO ukončiť Zmluvu nemá vplyv na právo KLEYR 
GRASSO vystaviť Klientovi faktúru v súvislosti pomernou Odmenou, Výdavkami a Náhradami 
vzniknutými a neuhradenými ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. 

10. ZAPOJENIE TRETÍCH STRÁN 

10.1. KLEYR GRASSO môžu menovať tretie strany, ktoré nie sú súčasťou KLEYR GRASSO, na 
poskytovanie akejkoľvek časti(í) Služieb. Zmluvy KLEYR GRASSO s týmito tretími stranami 
môžu byť uzavreté podľa štandardných podmienok tretích strán, ak v takýchto prípadoch KLEYR 
GRASSO nie sú schopní ponúknuť Klientovi lepšie podmienky vo vzťahu k službám 
poskytovaným takýmito tretími stranami ako tie, ktoré poskytli tieto tretie strany KLEYR 
GRASSO. 

10.2. KLEYR GRASSO je povinná, pokiaľ je to možné, konzultovať s Klientom zapojenie tretích strán 
a v každom prípade vynaložiť nevyhnutnú odbornú starostlivosť pri výbere týchto tretích strán. 
KLEYR GRASSO nebude za žiadnych okolností zodpovedná za akýkoľvek úkon alebo zdržanie 
sa konania tretých strán ani nebudú zodpovední za žiadne straty, záväzky, náklady alebo 
výdavky vzniknuté Klientovi vyplývajúce z akéhokoľvek opomenutia alebo nedbalosti na strane 
ktorejkoľvek z tretích strán. Klient oprávňuje KLEYR GRASSO akceptovať v mene Klienta 
akékoľvek obmedzenie zodpovedností tretích strán. 
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10.3. Klient odškodní a ochráni pred škodou KLEYR GRASSO voči akýmkoľvek a všetkým záväzkom, 
škodám, stratám, nákladom a výdavkom na urovnanie (vrátane odôvodnených advokátskych 
odmien a právnických výdavkov) vzniknutých z alebo vzťahujúcich sa na akúkoľvek pohľadávku, 
ktorú ktorákoľvek tretia strana podľa tohto odseku 10 môže mať proti KLEYR GRASSO. 

11. PROFESIONÁLNA MLČANLIVOSŤ 

11.1. KLEYR GRASSO sú povinní zachovávať pravidlá prísnej profesionálnej mlčanlivosti podľa 
luxemburského práva a KLEYR GRASSO bude podľa toho zaobchádzať so všetkými 
informáciami o Klientovom podnikaní a jeho záležitostiach dôverne, pokiaľ nie sú KLEYR 
GRASSO povinní sprístupniť akúkoľvek informáciu podľa zákona, pre vyšetrujúci správny alebo 
súdny orgán alebo sa tak dohodne s klientom. Na informácie týkajúce sa konečného vlastníctva, 
ktoré KLEYR GRASSO môžu byt povinní zozbierať podľa ustanovenia 12 týchto Obchodných 
podmienok, sa vzťahuje rovnaké pravidlo. 

11.2. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Klient si je vedomý a akceptuje, že KLEYR GRASSO môže 
uviesť Klientove meno, adresu a krátky popis služieb obmedzenému počtu zostavovateľov 
medzinárodných právnických publikácii (ako Chambers alebo Legal 500), do ktorých KLEYR 
GRASSO prispieva za účelom ohodnotenia KLEYR GRASSO v rebríčku v rámci trhu právnych 
služieb v Luxembursku. 

12. 12. NARIADENIA PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ 

12.1. KLEYR GRASSO podlieha luxemburskej legislatíve týkajúcej sa boja proti praniu špinavých 
peňazí a proti financovaniu terorizmu a ako takí sú povinní podľa práva, keď vykonávajú 
tansakčné operácie (ako sú definované legislatívou proti praniu špinavých peňaží), identifikovať 
alebo získať dostatočné poznatky o svojich Klientoch, o ich identite, ich podnikaní a povahy ich 
finančných prostriedkov, či už prechádzajú alebo nie cez účty KLEYR GRASSO. Klient sa 
formálne zaväzuje, že bezpodmienečne a neodvolateľne poskytne pre KLEYR GRASSO 
akékoľvek a všetky informácie, dokumenty alebo vyhlásenia požadované v tejto súvislsoti 
(najmä, ale nie výlučne, podľa akejkoľvek žiadosti podanej podľa Procedúry „Know Your 
Customer (KYC)". 

12.2. KLEYR GRASSO je taktiež povinná podľa príslušnej luxemburskej legislatívy oznámiť akékoľvek 
podozrivé aktivity, ak má KLEYR GRASSO vedomosť alebo podozrenie, že peniaze alebo 
majetok pochádzajú z prania špinavých peňazí. V prípade, že KLEYR GRASSO má akékoľvek 
takéto podozrenie, jej povinnosť oznámiť to príslušným orgánom má prednosť. Táto právna 
povinnosť preváži nad akoukoľvek povinnosťou mlčanlivosti, ktorú majú KLEYR GRASSO voči 
Klientovi. 

13. DOKUMENTÁCIA 

13.1. KLEYR GRASSO uschovajú Dokumentáciu maximálne počas lehoty päť (5) rokov od dátumu po 
ukončení Služieb KLEYR GRASSO alebo po ukončení Zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr. PO 
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uvedenej lehote, a pokiaľ Klient písomne nepožiada KLEYR GRASSO o predloženie 
Dokumentácie, KLEYR GRASSO sú v súlade s článkom 2276 Luxemburského občianskeho 
zákonníka oprávnení zlikvidovať Dokumentáciu a KLEYR GRASSO bude oslobodená od 
akejkoľvek a každej zodpovednosti vo vzťahu k takejto likvidácii. 

13.2. KLEYR GRASSO je oprávnená uchovať akúkoľvek a všetku Dokumentáciu dovtedy, pokiaľ nie 
sú Klientom zaplatené KLEYR GRASSO všetky splatné sumy. 

14. PRACOVNÉ VÝSTUPY A PRACOVNÉ DOKUMENTY 

14.1. Pracovné dokumenty vypracované ako základ a na podporu Služieb sú a zostávajú výhradným 
a výlučným vlastníctvom KLEYR GRASSO. Pracovné dokumenty nebudú sprístupnené žiadnym 
spôsobom (vrátane, ale nie výlučne, zisťovacích konaní) Klientovi a/alebo akejkoľvek tretej 
strane a/alebo súdu akéhokoľvek druhu alebo povahy, okrem prípadu, ak sú výhradne vytvorené 
KLEYR GRASSO pre jej vlastnú obhajobu. Klient nemôže vznášať žiadne práva na Pracovné 
dokumenty akéhokoľvek druhu alebo povahy. KLEYR GRASSO si ponecháva akékoľvek 
a všetky Práva duševného vlastníctva na Pracovné dokumenty vytvorené v spojení so Službami. 

14.2. Okrem Pracovných výstupov, ktoré sú vypracované v spojení s ich oficiálnymi podaniami 
v správnych alebo súdnych konaniach, Pracovné výstupy, ktoré sú sprístupnené Klientovi, sú len 
pre Klientove vnútorné využitie a Klient nemôže sprístupniť Pracovný výstup (alebo akúkoľvek 
jeho časť alebo zhrnutie) navonok alebo odkázať naň v akomkoľvek oficiálnom dokumente alebo 
v komunikácii s treťou stranou bez predchádzajúceho písomného súhlasu KLEYR GRASSO. 

15. OCHRANA ÚDAJOV 

15.1. Klient oprávňuje a splnomocňuje KLEYR GRASSO zbierať, uchovávať a spracúvať Klientove 
osobné údaje požadované na umožnenie KLEYR GRASSO poskytovať Služby a plniť ich právne 
záväzky. KLEYR GRASSO bude dodržiavať luxemburský zákon o ochrane údajov a akékoľvek 
ďalšie príslušné zákony vo vzťahu k ochrane údajov. KLEYR GRASSO neprevedie Klientove 
údaje žiadnym tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo na to neoprávňuje Klient. 

15.2. Klient má právo získať počas normálnych pracovných dní a v závislosti od vopred 
naplánovaného stretnutia s riadiacim partnerom alebo zodpovedným partnerom (ako sú uvedení 
v Zmluve) jeho osobné údaje a môže žiadať ich opravu, ak sú tieto údaje nepresné alebo 
neúplné. Klient má právo namietať použitie jeho údajov na marketingové účely (napr. pozvania 
na semináre alebo právne aktualizácie). 

15.3. KLEYR GRASSO uchová Klientove údaje tak dlho, ako sa požaduje pre poskytovanie ich Služieb 
Klientovi, v závislosti od zákonnej premlčacej lehoty. 

16. VYLÚČENIE VZDANIA SA PRÁVA 
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16.1. Na to, aby sa stalo účinné akékoľvek vzdanie sa práva a/alebo záväzku KLEYR GRASSO 
a/alebo Klienta podľa týchto Obchodných podmienok, musí byť urobené písomne a podpísané 
riadne oprávneným zástupcom vzdávajúcej sa strany, v prípade KLEYR GRASSO riadiacim 
partnerom alebo zodpovedným partnerom (ako sú uvedení v Zmluve). Žiadne opomenutie alebo 
zdržanie sa KLEYR GRASSO trvať na alebo uplatniť výkon ktoréhokoľvek ustanovenia týchto 
Obchodných podmienok alebo výkon akýkoľvek práv alebo právnych prostriedkov podľa týchto 
Obchodných podmienok nespôsobuje vzdanie sa alebo odstúpenie v akomkoľvek rozsahu od 
práva KLEYR GRASSO uplatňovať alebo spoliehať sa takéto ustanovenie, právo alebo právny 
prostriedok v tejto alebo akejkoľvek inej situácii, naopak tieto sú a zostávajú plne účinné 
a efektívne. 

17. ODDELITEĽNOSŤ 

Akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok, ktoré je zakázané alebo nevykonateľné 
v ktorejkoľvek jurisdikcii, v tejto jurisdikcii bude neúčinné v rozsahu takéhoto zákazu alebo 
nevykonateľnosti bez toho, aby spôsobilo neplatnosť ostatných ich ustanovení, a takýto zákaz 
alebo nevykonateľnosť v akejkoľvek jurisdikcii nespôsobí neplatnosť alebo nevykonateľnosť takéto 
ustanovenia v inej jurisdikcii. 

Klient súhlasí, že takéto ustanovenie bude automaticky nahradené právne platným a záväzným 
ustanovením, ktoré je najbližšie možné k neplatnému ustanoveniu, za podmienky, že vyhradené 
oznámenie o tom vykonaná KLEYR GRASSO, či už e-mailom alebo akoukoľvek inou formou. 

18. NADPISY 

Nadpisy ustanovení použité v týchto Obchodných podmienkach sú len pre zjednodušenie odkazov 
a neovplyvňujú výklad týchto Obchodných podmienkach. 

19. ROZHODNÉ PRÁVO 

19.1. Tieto Obchodné podmienky a Zmluva, vrátane akýchkoľvek mimozmluvných záväzkov 
vyplývajúcich z alebo spojených s tým, sa spravujú a sú interpretované v súlade so zákonmi 
Luxemburska s formálnym vylúčením akéhokoľvek ustanovenia Luxemburského 
medzinárodného práva súkromného. 

19.2. KLEYR GRASSO a Klient sa neodvolateľne podriaďujú výlučnej jurisdikcii súdov Mesta 
Luxemburg (Grand-Duchy of Luxembourg) na urovnanie akéhokoľvek sporu vzniknutého z alebo 
spojeného s akýmikoľvek spormi vzniknutými podľa týchto Obchodných podmienok a Zmluvy 
(vrátane sporu vzťahujúceho sa na existenciu, platnosť alebo ukončenie týchto Obchodných 
podmienok a Zmluvy a akýchkoľvek mimozmluvných záväzkov vznikajúcich z alebo spojených 
s týmito Obchodnými podmienkami a Zmluvou). 
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