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Táto zmluva o poskytovaní právnych služieb („Zmluva “) bola uzavretá v Bratislave dňa 25.08.2014 na 

základe ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: 

(1) obchodnou spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s.r.o.  so sídlom na 
Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 227, zapísanou 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55699/B, 
konajúcou JUDr. Radomírom Bžánom, konateľom („Poradca “), na jednej strane; a 

(2) orgánom štátnej správy Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát  Slovenskej 
obchodnej inšpekcie  so sídlom Prievozská 32,  827 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
17 331 927, konajúcou Mgr. RNDr. Nadeždou Machútovou, ústrednou riaditeľkou SOI („Klient “) 

na strane druhej. 

Preambula 

Vzhľadom k tomu, že: 

(a) Poradca je obchodnou spoločnosťou, riadne založenou a existujúcou podľa právneho 
poriadku Slovenskej republiky vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá je 
oprávnená poskytovať právne služby na základe Zákona o advokácii; a 

(b) Klient je orgánom štátnej správy, zriadeným podľa Zákona o štátnej kontrole a existujúcim 
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorý je orgánom kontroly vnútorného trhu; 

Klient uskutočnil v rámci výkonu svojej pôsobnosti kontrolu v spoločnosti Poštová banka, a.s. 
(„Kontrolovaná osoba “) v záujme zistenia dodržiavania podmienok vzťahujúcich sa na 
činnosť Kontrolovanej osoby; 

Kvôli uvedenému konaniu Klienta podala Kontrolovaná osoba voči Klientovi návrh na 
poskytnutie ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa ust. § 250v 
OSP, ktorému konajúci súd vyhovel rozsudkom sp. zn. 2S 244/2013-127 zo dňa 21.05.2013; 

Rozsudkom 2C 244/2013-127 bolo porušené základné právo Klienta na spravodlivé súdne 
konanie a na súdnu a inú právnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. (1) Ústavy, čl. 36 ods. (1) 
Listiny a čl. 6 ods. (1) Dohovoru; 

(c) Klient požiadal Poradcu o poskytovanie právnych služieb; a 

(d) Poradca, ktorý preukázal Klientovi, že má dostatočné profesionálne schopnosti, ľudské a iné 
zdroje, súhlasil s poskytovaním právnych služieb Klientovi za podmienok stanovených v tejto 
Zmluve; 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom: 

1. Účel Zmluvy 

Účelom tejto Zmluvy je stanovenie základných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie 
právnych služieb Poradcom Klientovi podľa tejto Zmluvy. 

2. Predmet Zmluvy  
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2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri odplatnom 
poskytovaní právnych služieb Poradcom pre Klienta, a to v rozsahu, za podmienok 
a spôsobom upraveným v Zmluve.  

2.2 Poradca zabezpečí, aby právne služby ohľadom otázok týkajúcich sa právneho 
poriadku Slovenskej republiky boli vždy poskytované advokátmi Poradcu, ktorí sú 
zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK, prípadne advokátskymi koncipientmi 
pod dohľadom týchto osôb. 

2.3 Poradca bude poskytovať právne služby pre Klienta v rozsahu, ktorý je špecifikovaný 
v bode 3 nižšie. Klient je oprávnený požadovať od Poradcu poskytnutie právnych 
služieb aj vo veciach, ktorých rozsah bude špecifikovaný podľa potrieb a požiadaviek 
Klienta realizovaných elektronicky, faxom, poštou, alebo inak v súlade s touto Zmluvou. 

2.4 Ustanovenia tejto Zmluvy sa vzťahujú na všetky právne služby poskytované Klientovi 
Poradcom, pokiaľ dohoda Zmluvných strán uzavretá pre konkrétny prípad poskytovania 
právnych služieb neustanovuje inak. 

3. Rozsah poskytovaných právnych služieb 

3.1 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Poradca poskytne Klientovi podľa tejto Zmluvy 
právne služby spočívajúce: 

3.1.1 v zastupovaní v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, najmä ale 
nielen v podaní ústavnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave, 
sp. zn. 2S 244/2013-127 zo dňa 21.05.2014, ale v zastupovaní v celom 
rozsahu práv a povinností v uvedenej právnej veci pred Ústavným súdom; a  

3.1.2 v postupe podľa ust. § 243e zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 
(„OSP“), teda v podaní podnetu generálnemu prokurátorovi na mimoriadne 
dovolanie. 

3.2 V rámci poskytovania právnych služieb podľa tejto Zmluvy je Poradca oprávnený, po 
predchádzajúcom súhlase Klienta, poveriť iných poradcov v iných jurisdikciách, znalcov, 
alebo iné osoby vykonávaním určitej činnosti. Poradca sa zaväzuje uskutočniť výber 
týchto osôb s odbornou starostlivosťou, avšak nenesie zodpovednosť za žiadnu ujmu, 
ktorú takéto osoby svojim konaním spôsobia Klientovi. 

4. Odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za s tratu času Poradcu  

4.1 Poradcovi patrí za poskytovanie právnych služieb finančné plnenie pozostávajúce z  
odmeny za poskytovanie právnych služieb, náhrady za stratu času a náhrady hotových 
výdavkov Poradcu pri poskytovaní právnych služieb v súlade s bodom 3 vyššie. 

4.2 Poradcovi patrí za poskytnuté právne služby špecifikované v bode 3.1 vyššie tarifná 
odmena („Tarifa “), a to za jeden úkon právnej služby vo výške 134,00 € bez DPH, ktorá 
je určená v súlade s ust. § 11 ods. (3) Vyhlášky. Klient berie na vedomie, že Poradca je 
platiteľom DPH a Klientovi preto bude fakturovaná suma zvýšená o sadzbu DPH 
v zmysle platných právnych predpisov. Za správne vyčíslenie sadzby DPH zodpovedá 
Poradca. 
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4.3 Poradca má, v súvislosti s poskytovaním právnych služieb Klientovi mimo svojho sídla, 
právo na náhradu za čas strávený na ceste do miesta výkonu práce súvisiaceho s 
plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy. Náhrada za stratu času predstavuje sumu 50,0 € 
bez DPH za každú aj začatú hodinu. 

4.4 V prípade, ak Klientovi, zastúpenému Poradcom, bude v konaní podľa bodu 3.1 
priznaná náhrada trov konania proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal („Dlžník “), 
a táto náhrada trov konania bude Dlžníkom dobrovoľne uhradená alebo bude od neho 
vymožená, zvyšuje sa Tarifa Poradcu o sumu rovnajúcu sa priznanej náhrade trov 
konania okrem súdnych poplatkov zaplatených Klientom. 

4.5 Priznaná náhrada trov konania podľa bodu 4.4 vyššie bude Dlžníkom uhradená priamo 
Poradcovi. V prípade, ak Dlžník uhradí trovy konania priamo Klientovi, ten je povinný 
o tom informovať Poradcu a bez zbytočného odkladu uhradiť Poradcovi sumu rovnajúcu 
sa priznanej náhrade trov konania. 

4.6 Poradca má popri Tarife podľa tohto článku 4 nárok na náhradu hotových výdavkov, 
ktoré boli Poradcom účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním 
právnych služieb, najmä na súdne, správne, notárske a iné poplatky v súlade s ust. § 15 
Vyhlášky. 

4.7 Všetky finančné plnenia, ktoré majú byť Poradcovi uhradené na základe tejto Zmluvy, 
budú realizované formou bezhotovostného platobného styku v prospech bankového 
účtu Poradcu uvedeného na príslušnej faktúre. 

4.8 V prípade zániku meny euro sa pre potreby tejto Zmluvy použije zákonná mena platná 
na území Slovenskej republiky, a to tak, aby bol čo najpresnejšie zachovaný účel 
sledovaný uzavretím tejto Zmluvy. 

5. Platobné podmienky 

5.1 Finančné plnenie patriace Poradcovi za právne služby poskytnuté Klientovi na základe 
tejto Zmluvy podľa článku 4 vyššie je splatné na základe faktúr, ktoré Poradca vystaví 
Klientovi. 

5.2 Poradcovi vzniká nárok na Tarifu podľa tejto Zmluvy dňom uskutočnenia úkonu právnej 
služby v rámci rozsahu poskytovaných právnych služieb podľa tejto Zmluvy, napr. dňom 
podania ústavnej sťažnosti podľa zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu 
Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov („ZOÚS“), dňom 
podania podnetu generálnemu prokurátorovi na mimoriadne dovolanie podľa ust. § 
243e OSP a pod. 

5.3 Poradca je oprávnený vystaviť Klientovi faktúru v deň vzniku nároku na Tarifu podľa 
bodu 5.2. 

5.4 Faktúry vystavené na základe tejto Zmluvy sú splatné v lehote pätnástich (15) 
kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Klientovi. Ak vystavená faktúra nebude 
obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo touto 
Zmluvou, Klient má právo vrátiť faktúru Poradcovi na prepracovanie. V takomto prípade 
sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti faktúry a jej plynutie pokračuje až dňom riadneho 
doručenia opravenej faktúry Klientovi. 
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5.5 Klient je povinný riadne a včas uhradiť finančné plnenie patriace Poradcovi za právne 
služby poskytnuté v súlade s touto Zmluvou. V prípade, ak Klient neuhradí Poradcovi 
splatnú faktúru ani do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od jej doručenia, Poradca je 
oprávnený požadovať od Klienta zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške 
určenej v súlade s ust. § 3 Nariadenia. 

6. Miesto a čas poskytovania právnych služieb 

6.1 Poradca je povinný poskytovať právne služby podľa tejto Zmluvy v mieste svojho sídla a 
podľa pokynov Klienta aj v miestach určených Klientom v súvislosti s plnením povinností 
podľa tejto Zmluvy. 

6.2 Poradca je povinný poskytovať Klientovi právne služby špecifikované v bode 3.1 vyššie 
priebežne, podľa potrieb Klienta a v lehotách určených Klientom, počnúc dňom 
nadobudnutia záväzkovo-právnych účinkov tejto Zmluvy až do dňa zániku tejto Zmluvy. 

6.3 V prípade ak Poradca poskytuje právne služby mimo svojho sídla v miestach určených 
klientom, má nárok požadovať náhradu za stratu času podľa bodu 4.3. 

7. Povinnosti a práva Poradcu 

7.1 Poradca je povinný poskytovať Klientovi právne služby na základe tejto Zmluvy počnúc 
dňom nadobudnutia záväzkovo-právnej účinnosti tejto Zmluvy. 

7.2 V súvislosti s poskytovaním právnych služieb podľa tejto Zmluvy je Poradca povinný 
zachovávať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a právne predpisy platné a účinné na 
území Slovenskej republiky vydané na ich vykonanie a v ich medziach sa riadiť pokynmi 
Klienta. Pri všetkých úkonoch právnych služieb je Poradca povinný postupovať s 
najvyššou možnou mierou odbornej starostlivosti, v súlade s platnými profesionálnymi 
štandardmi SAK, v súlade s poznatkami právnej vedy a s dôrazom na primárny záujem 
Klienta, ktorý Poradca pozná alebo pri vynaložení odbornej starostlivosť musí poznať. 

7.3 Poradca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Klienta, dôsledne využívať všetky 
právne prostriedky pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto Zmluvy, postupovať 
podľa pokynov Klienta a uplatňovať všetko to, čo považuje za účelné. 

7.4 Poradca zodpovedá za svoje povinnosti súvisiace s poskytovaním právnych služieb 
podľa tejto Zmluvy výlučne Klientovi. Inej osobe ako Klientovi môžu vzniknúť práva 
alebo povinnosti podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou iba na základe 
výslovného súhlasu Poradcu. 

7.5 Poradca a osoby uvedené v bode 2.2 vyššie sú povinné zachovávať mlčanlivosť 
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním právnych 
služieb Klientovi. Tento záväzok Poradcu trvá desať (10) rokov od zániku Zmluvy. Takto 
získané skutočnosti nesmú byť sprístupnené Tretím osobám, ani využité na iný účel bez 
písomného súhlasu Klienta. Tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, 
ktoré sú verejne známe alebo sa stanú verejne známymi po uzatvorení tejto Zmluvy 
inak, ako z dôvodu porušenia tejto Zmluvy Poradcom. Tento záväzok mlčanlivosti sa 
nevzťahuje ani na prípady stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 
rozhodnutím štátneho alebo iného orgánu, ktoré zaväzujú Poradcu. 
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7.6 Poradca nie je oprávnený, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Klienta, vydať 
akékoľvek ústne vyjadrenie alebo písomné stanovisko Tretím osobám, najmä ale nielen 
tlači a iným komunikačným prostriedkom, ktoré by sa týkalo skutočností súvisiacich 
s poskytovaním právnych služieb na základe tejto Zmluvy. 

7.7 Poradca je povinný uchovať všetky dokumenty vzťahujúce sa na právne služby 
poskytnuté Klientovi na základe tejto Zmluvy po dobu najmenej troch (3) rokov od 
zániku tejto Zmluvy. Klient zároveň súhlasí, aby po uplynutí tejto doby Poradca v jeho 
mene takéto dokumenty zničil. To sa nevzťahuje na dokumenty, ohľadom ktorých Klient 
písomne Poradcu požiadal, aby zostali v jeho trvalej úschove. 

7.8 Poradca má právo na zaplatenie Tarify, hotových výdavkov aj náhrady za stratu času 
v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. 

7.9 Poradca má právo poskytovať Klientovi právne služby podľa tejto Zmluvy aj 
prostredníctvom osôb, ktoré sú uvedené v bodoch 2.2 vyššie. Klient s týmto postupom 
výslovne súhlasí. 

7.10 Poradca má právo na prístup ku všetkým informáciám a dokumentom, ktorými Klient 
disponuje, a ktoré sú z pohľadu Poradcu potrebné pre efektívne poskytovanie právnych 
služieb podľa tejto Zmluvy. 

7.11 Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté v dokumentácii, 
ktorú Poradca na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou vyhotovil ako 
aj všetky pôvodné myšlienky Poradcu alebo osôb konajúcich v jeho mene, ktoré sa 
vzťahujú alebo súvisia s jeho činnosťou zostávajú výlučným vlastníctvom Poradcu. Pod 
podmienkou dodržania záväzku mlčanlivosti voči Klientovi v zmysle bodu 7.5 vyššie je 
Poradca oprávnený použiť ktorýkoľvek z uvedených dokumentov v akejkoľvek inej veci 
a využiť takéto duševné vlastníctvo a pôvodné myšlienky pri poskytovaní právnych 
služieb iným klientom. 

7.12 Poradca má právo komunikovať s Klientom aj prostredníctvom bežných elektronických 
médií s tým, že Klient s takýmto postupom výslovne súhlasí a nesie riziko takejto 
komunikácie s výnimkou prípadov úmyslu alebo nedbanlivosti Poradcu. 

8. Povinnosti a práva Klienta 

8.1 Klient je povinný odovzdať Poradcovi včas veci a informácie, ktoré sú potrebné pre 
účely poskytovania právnych služieb podľa tejto Zmluvy pokiaľ z ich povahy nevyplýva, 
že ich má Poradca obstarať sám. 

8.2 Klient je povinný udeliť Poradcovi plnomocenstvo v prípade, ak je to potrebné 
a poskytnúť Poradcovi všetku súčinnosť potrebnú na plnenie povinností vyplývajúcich z 
tejto Zmluvy. 

8.3 Klient je povinný uhradiť Poradcovi Tarifu, hotové výdavky aj náhradu za stratu času 
v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve. 

8.4 Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich 
s Poradcom (vrátane obsahu tejto Zmluvy), o ktorých sa dozvedel v súvislosti 
s poskytovaním právnych služieb podľa tejto Zmluvy. Tento záväzok Poradcu trvá desať 
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(10) rokov od zániku Zmluvy. Takto získané skutočnosti nesmú byť sprístupnené Tretím 
osobám, ani využité na iný účel bez písomného súhlasu Poradcu. Tento záväzok 
mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré sú verejne známe alebo sa stanú 
verejne známymi po uzatvorení tejto Zmluvy inak, ako z dôvodu porušenia tejto Zmluvy 
Klientom. Tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje ani na prípady stanovené 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo rozhodnutím štátneho alebo iného 
orgánu, ktoré zaväzujú Klienta. 

8.5 Klient, ak je to možné, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poradcu o tom, 
že v určitej veci existuje konflikt záujmov medzi Klientom a iným klientom Poradcu. 

8.6 Klient má právo na poskytovanie právnych služieb v súlade s touto Zmluvou, Ústavou 
Slovenskej republiky, zákonmi a právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a v ich 
medziach. 

8.7 Klient má právo požadovať od Poradcu, aby právne služby podľa tejto Zmluvy 
poskytoval s odbornou starostlivosťou, v súlade s poznatkami právnej vedy a platnými 
profesionálnymi štandardmi SAK, pri ich poskytovaní dbal na jemu známe záujmy 
Klienta a spravoval sa pokynmi Klienta. 

8.8 Klient má právo využiť výsledky právnych služieb poskytnutých mu na základe tejto 
Zmluvy. Tieto výsledky slúžia výhradne potrebám Klienta, ktorý je zároveň oprávnený 
tieto výsledky spracúvať, publikovať, zverejňovať a inak s nimi nakladať. 

9. Vzťah medzi Klientom a Poradcom 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať na ďalšom rozvoji svojho 
vzájomného vzťahu a zdokonaľovaní vzájomnej spolupráce. 

9.2 Za týmto účelom si Zmluvné strany, po ukončení poskytovania právnych služieb podľa 
tejto Zmluvy, navzájom poskytnú spätnú väzbu ohľadom vzájomného vzťahu, 
komunikácie, kvality služby a námetov na zlepšenie, pričom Poradca za túto činnosť 
nebude účtovať Klientov Tarifu. 

9.3 Poradca bude spolupracovať s Klientom na zlepšovaní právneho vedomia 
a profesionálneho prístupu v organizácii Klienta, napr. podieľaním sa na seminároch, 
interných školeniach a podobných podujatiach, v rozsahu primeranom rozsahu 
poskytnutých služieb a fakturácii za právne služby Poradcu. 

9.4 Zmluvné strany deklarujú záujem hľadať prípadné ďalšie možnosti vzájomnej 
spolupráce Klienta a Poradcu. 

10. Vyhlásenia Zmluvných strán 

10.1 Zmluvné strany si navzájom vyhlasujú, že každé z vyhlásení uvedených v tomto bode 
10.1 je v deň podpisu tejto Zmluvy pravdivé, presné a nie je zavádzajúce. Príslušná zo 
Zmluvných strán vyhlasuje druhej Zmluvnej strane, že: 

10.1.1 má nevyhnutnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzatvoriť a plniť túto 
Zmluvu; a 
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10.1.2 táto Zmluva a všetky ostatné dokumenty, ktoré Zmluvná strana uzatvorí v 
súvislosti s touto Zmluvou, budú po ich podpise predstavovať platné záväzky 
tejto Zmluvnej strany v súlade s ich podmienkami; a 

10.1.3 si text tejto Zmluvy prečítala a plne mu porozumela, ďalej vyhlasuje a 
potvrdzuje že táto Zmluva vyjadruje jej skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je 
uzatváraná v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu s jej obsahom túto Zmluvu vlastnoručne podpisuje; a 

10.1.4 táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa 
poskytovania právnych služieb v rozsahu podľa bodu 3.1 vyššie a nahrádza v 
celom rozsahu akékoľvek predchádzajúce dojednania, či návrhy uvádzané v 
korešpondencii alebo na rokovaniach, či už ústne alebo písomne, ku ktorým 
došlo pred uzavretím tejto Zmluvy; 

10.1.5 sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie v dobrej viere za účelom poskytnutia si 
vzájomnej pomoci a spolupráce pri realizácii a plnení povinností podľa tejto 
Zmluvy. 

11. Trvanie a zánik Zmluvy 

11.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá sa viaže na potrebu poskytovania právnych 
služieb definovaných v bode 3.1. 

11.2 Táto Zmluva zaniká: 

11.2.1 písomnou výpoveďou v zmysle bodu 11.3 nižšie; 

11.2.2 dohodou Zmluvných strán; alebo 

11.2.3 inými spôsobmi výslovne upravenými v Obchodnom zákonníku. 

11.3 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená privodiť zánik tejto Zmluvy bez uvedenia 
dôvodu, a to na základe písomnej výpovede zaslanej druhej Zmluvnej strane s účinkami 
ku dňu uplynutia dvoj (2) mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť dňom 
nasledujúcim po dni jej doručenia, pokiaľ nie je vo výpovedi určený neskorší deň 
uplynutia výpovednej lehoty. 

11.4 Po ukončení Zmluvy má Poradca nárok na Tarifu zodpovedajúcu poskytnutým právnym 
službám, ako aj na náhradu vynaložených hotových výdavkov a iných nákladov 
a náhradu za stratu času, a to podľa stavu ku dňu zániku platnosti a účinnosti Zmluvy. 

11.5 Od doručenia výpovede je Poradca povinný upozorniť Klienta na opatrenia potrebné na 
to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej Klientovi nedokončením 
činnosti súvisiacej s poskytovaním právnych služieb podľa tejto Zmluvy. 

11.6 Za činnosť uskutočnenú do ukončenia výpovednej lehoty má Poradca nárok na Tarifu 
podľa článku 4 tejto Zmluvy. 

12. Záverečné ustanovenia 

12.1 Zmeny a dodatky 
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Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, akékoľvek zmeny, dodatky a doplnenia tejto 
Zmluvy (vrátane jej príloh) môžu byť prijaté iba na základe písomnej dohody oboch 
Zmluvných strán, a to formou písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami alebo osobami oprávnenými konať v mene 
Zmluvných strán. 

12.2 Zodpovednos ť Poradcu 

Za poskytnutie právnych služieb a s nimi spojenej poradenskej činnosti podľa tejto 
Zmluvy zodpovedá výlučne Poradca.  

Spoločníci, zamestnanci a zmluvní partneri Poradcu zúčastnení na poskytovaní 
právnych služieb podľa tejto Zmluvy nezodpovedajú za svoju činnosť priamo Klientovi. 

Zodpovednosť Poradcu podľa tejto Zmluvy nie je nijako dotknutá akýmikoľvek 
dohodami o zvýšení alebo obmedzení zodpovednosti, ktoré má Klient uzatvorené alebo 
uzatvorí s akýmikoľvek Tretími osobami. 

Poradca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Klientovi v dôsledku poskytnutia 
nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek 
iných podkladov poskytnutých klientom Poradcovi. 

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna z nich nebude niesť zodpovednosť za neplnenie 
povinností podľa tejto Zmluvy, ak plnenie bolo alebo sa stalo nemožným v dôsledku vis 
major. 

12.3 Oznámenie a komunikácia   

Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná 
formálna komunikácia medzi Zmluvnými stranami súvisiaca s touto Zmluvou musí byť 
realizovaná v písomnej forme a vyhotovená v slovenskom jazyku; a príslušnej Zmluvnej 
strane musí byť zaslaná alebo doručená osobne, poštou (formou doporučenej zásielky) 
alebo kuriérskou službou na adresu Zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve vyššie; 
alebo na také iné adresy, ktoré si Zmluvné strany navzájom podľa tohto bodu oznámia. 

Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná formálna komunikácia sa, pre účely tejto 
Zmluvy, považuje za riadne doručenú v deň doručenia zásielky príslušnej Zmluvnej 
strane, ak bola zásielka doručená osobne, poštou alebo kuriérskou službou (formou 
doporučenej zásielky) alebo ak adresát odmietne zásielku prevziať, dňom odmietnutia 
prevzatia zásielky. V prípade zaslania zásielky faxom v deň faxového prenosu, ak bola 
zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v 
Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, a to všetko za predpokladu, že originál 
faxovej správy bol spôsobom uvedeným v tomto bode doručený adresátovi do troch (3) 
dní odo dňa jej doručenia faxom. 

12.4 Úplná dohoda 

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s 
realizáciou predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a dohody 
uzatvorené medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. 

12.5 Rozhodné právo a riešenie sporov  
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Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, vzájomné vzťahy Zmluvných strán v tejto Zmluve 
výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, Zákona o advokácii a Vyhlášky. 

Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné strany 
sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu 
Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom 
by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam alebo obsah 
ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. 

Všetky spory, nezrovnalosti, otázky alebo nejasnosti sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť 
predovšetkým dohodou a vzájomnými rokovaniami za účelom dosiahnutia dohody o 
prípadných sporoch, nezrovnalostiach, otázkach alebo nejasnostiach. Tieto rokovania 
musia byť vedené v dobrej viere a s cieľom zachovania účelu sledovaného touto 
Zmluvou oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak takúto dohodu nebude možné 
dosiahnuť, je každá zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na príslušný súd so 
svojim nárokom alebo žiadosťou. 

12.6 Oddelite ľnos ť ustanovení a právne nástupníctvo 

Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť 
ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s 
výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej 
sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť 
oddelené od ostatných príslušných ustanovení. 

V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť 
bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby 
bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa 
zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby 
bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v 
súlade s príslušným právnym predpisom nahradí. 

Práva a povinnosti každej zo Zmluvných strán založené touto Zmluvou prechádzajú aj 
na jej právnych nástupcov. 

12.7 Platnos ť, účinnos ť a účinky Zmluvy  

Táto Zmluva nadobúda platnosť a záväzkovo-právnu účinnosť dňom jej podpisu 
Zmluvnými stranami alebo osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán, a to 
momentom podpisu osoby podpisujúcej ako poslednej v poradí. 

Ustanovenia bodu 4.1 až 4.8, 7.7, 7.11, 7.12, 8.4, 11.4, 11.6, 12.2 až 12.7 zostávajú 
platné a účinné aj po zániku tejto Zmluvy. 

12.8 Prílohy 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha 1 : Výklad Zmluvy 
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12.9 Jazyk a vyhotovenia  

Táto Zmluva vrátane všetkých jej príloh je vyhotovená v slovenskom jazyku. 

Táto Zmluva je spísaná v dvoch (2) identických vyhotoveniach, z ktorých každá zo 
Zmluvných strán obdrží bezprostredne po ich podpise po jednom (1) vyhotovení. 

 

 
V Bratislave dňa 25.08.2014 
 
V mene Poradcu: 
 
 
 
 
 
............................................................................. 
JUDr. Radomír Bžán , konateľ  
Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. 

 
V Bratislave dňa 25.08.2014 
 
V mene Klienta: 
 
 
 
 
 
........................................................................... 
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová  
ústredná riaditeľka SOI 
 


