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Zmluva o poskytovaní právnych služieb  
uzatvorená v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v spojitosti so 

zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení medzi: 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Záchranná zdravotná služba Bratislava 

Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR 

So sídlom: Antolská 11, P. O. Box 15, 850 07  Bratislava 

Zastúpená: MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ 

IČO: 17 33 62 10 

DIČ: 2020845827 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

BIC/SWIFT: SPSRSKBA 

Číslo účtu : SK 85 8180 0000 0070 0028 7955 

Kontaktná osoba: JUDr. Monika Kiklicová 

Telefónne číslo/email: 02/68206115/ kiklicova@emergency-ba.sk 

 

(ďalej len klient) 

 

Jurek, advokátska kancelária, s.r.o. 

Sídlo: Páričkova 15, 821 08 Bratislava 

Adresa na doručovanie: Nám. SNP 22, 811 01 Bratislava 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sro, 

vložka číslo: 97874/B 

Zastúpený: JUDr. Pavel Jurek, konateľ 

IČO: 47 253 983 

DIČ: 2024061754 

DIČ DPH: SK2024061754 

Bankové spojenie: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: SK80 7500 0000 0040 1982 9829 

BIC: CEKOSKBX 

Kontaktná osoba: JUDr. Dalibor Vyhnálik 

Telefónne číslo/email: +421 2 5922 8151, jurek@jurek.sk 

 

(ďalej len právny zástupca) 

II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok právneho zástupcu poskytovať klientovi právne služby 

v rozsahu stanovenom touto zmluvou a povinnosť klienta za vyššie uvedené právne služby 

riadne a včas zaplatiť za podmienok stanovených touto zmluvou.  

 

Predmetná zmluva sa uzatvára za podmienok uvedených vo verejnej súťaži, ktoré boli 

stanovené ako kritériá na vyhodnotenie ponúk aj ako podmienky účasti vo verejnej súťaži na 

predmet zákazky, ktorý tvorí predmet tejto zmluvy. Predmetné bolo zverejnené v Oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku VO ako i v Súťažných podkladoch. 
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Rozsah poskytovania právnych služieb bude medzi zmluvnými stranami dohodnutý podľa 

aktuálnej potreby a požiadavky klienta a to v maximálnom finančnom rozsahu a objeme 

180.000,-€ bez DPH. Vyčerpaním finančného limitu táto zmluva stráca platnosť a účinnosť. 

Stav čerpania celkového finančného objemu sledujú obe strany. 

 

Právne služby spočívajú predovšetkým v zastupovaní klienta v konaní pred súdmi SR. Právny 

zástupca poskytuje klientovi najmä podávanie návrhov, žalôb, žiadostí, opravných 

prostriedkov, vzdávanie sa ich podania, uzatváranie súdnych zmierov a prétorských zmierov, 

mimosúdnych dohôd, rokovania s protistranou, prijímanie doručovaných písomností vrátane 

vykonávania ostatných procesných úkonov a zabezpečovanie iných právnych úkonov 

a služieb podľa požiadaviek klienta. Právne služby zahŕňajú i právne poradenstvo právneho 

zástupcu klientovi a konzultácie právneho zástupcu s klientom vo všetkých právnych 

otázkach podľa požiadaviek a potrieb klienta.  

 

III. 

Doba trvania zmluvy 

 

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie štyroch kalendárnych rokov, odo dňa účinnosti zmluvy, 

za predpokladu, že počas tejto doby nebude skôr vyčerpaný dojednaný finančný limit. 

V takom prípade zmluva končí vyčerpaním tohto finančného limitu (180.000,-€ bez DPH) 

a to i skôr, než uplynie obdobie štyroch  kalendárnych rokov.  

 

IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

Klient sa zaväzuje zaplatiť právnemu zástupcovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu za 

osobohodinu právnych služieb. Ak právny zástupca nie je platiteľom DPH, uvedie cenu 

osobohodiny právnych služieb v mene EUR s výslovnou informáciou, že nie je platcom DPH. 

Ak je právny zástupca platiteľom DPH, cena osobohodiny právnych služieb je uvedená bez 

DPH, je vyčíslená DPH a celková cena s DPH nasledovne: 

 

Cena za osobohodinu právnych služieb v EUR bez DPH 90,-€ 

Sadzba DPH 20 %.  

Výška DPH v EUR 18,-€ 

Cena za osobohodinu právnych služieb v EUR s DPH 108,-€ 

 

V cene sú zahrnuté aj režijné náklady právneho zástupcu, tzn. odmena právneho zástupcu 

predstavuje konečnú cenu za poskytovanie právnych služieb.  

 

Osobitným dojednaním sa budú riešiť trovy právneho zastúpenia priznané v právoplatnom 

a vykonateľnom rozhodnutí. 

 

Vedľajšie náklady právneho zástupcu súvisiace s poskytovaním právnych služieb (súdne 

poplatky) nie sú zahrnuté do dojednanej ceny, tieto budú po dohode s klientom vyúčtované 

osobitne.  

 

Odmena právneho zástupcu je splatná v lehote do 30 dní odo dňa doručenia účtovného 

dokladu klientovi, na základe faktúry vystavenej právnym zástupcom a doručenej klientovi 

spolu so špecifikáciou poskytovaných služieb za fakturované obdobie. 
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K fakturácií bude spravidla dochádzať každý kalendárny mesiac, pričom faktúra bude 

vystavená a doručená klientovi najneskôr do 5 pracovných dní po ukončení príslušného 

kalendárneho mesiaca s tým, že bude vyhotovená vecne a formálne správne a bude klientovi 

riadne doručená na adresu jeho sídla.  

 

Ak nastane situácia, že v určitom kalendárnom mesiaci nedôjde k poskytovaniu služieb 

právneho zástupcu, nakoľko zo strany klienta nebude na ich uskutočnenie požiadavka, za 

tento kalendárny mesiac sa faktúra vystavovať zo strany právneho zástupcu nebude.  

 

V. 

Práva a povinnosti právneho zástupcu 

 

Právny zástupca je pri poskytovaní právnych služieb povinný zachovávať Ústavu SR, zákony 

SR ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a v medziach týchto 

predpisov je povinný riadiť sa príkazmi klienta. 

Právny zástupca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať čestne 

a uplatňovať všetky oprávnené nároky klienta, ktoré podľa svojho presvedčenia a príkazu 

klienta pokladá za užitočné. 

Právny zástupca nie je viazaný príkazmi klienta, pokiaľ ide o samotný obsah právneho 

názoru. 

VI. 

Práva a povinnosti mandanta 

 

V rámci činnosti právneho zástupcu je klienta povinný vyvíjať potrebnú súčinnosť. Potrebnou 

súčinnosťou sa rozumie predovšetkým včasné dodanie potrebných informácií, dokladov, listín  

a pod., ktoré si právny zástupca písomne alebo ústne vyžiada, alebo ktoré môžu podľa názoru 

klienta slúžiť ako zmysluplný podkladový materiál pri práci právneho zástupcu. 

Za vecný a právny obsah dodaných materiálov uvedených v predchádzajúcom odseku tohto 

článku a teda aj za vecnú bezchybnosť právnych úkonov pripravených právnym zástupcom na 

základe vyššie uvedených materiálov predložených právnemu zástupcovi klientovi zodpovedá 

klient. 

Zmluvné strany si pre tento účel určia zodpovednú osobu, ktorá bude s druhou stranou 

komunikovať a ktorá bude mať na starosti riadne plnenie tejto zmluvy a vyvíjanie potrebnej 

súčinnosti.  

VII. 

Ochrana informácií 

 

Právny zástupca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb (dôverné informácie). Od tejto 

povinnosti ho môže oslobodiť iba klient písomným vyhlásením. Právny zástupca je aj v tomto 

prípade povinný zachovávať mlčanlivosť, ak je to v záujme klienta. Povinnosť zachovávať 

mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo 

oznámiť spáchanie trestného činu. Obidve zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby 

akákoľvek tretia strana, ktorej boli poskytnuté dôverné informácie, narábala s týmito 

informáciami v zhode s podmienkami uvedenými v tomto odseku. 
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Zmluvná strana nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany priamo alebo 

nepriamo poskytnúť akékoľvek vyhlásenie alebo informáciu pre tlač, rádio, televíziu alebo iné 

informačné médium súvisiacu s poskytovanými službami a plnením práv a povinností podľa 

tejto zmluvy. 

VIII. 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré právny zástupca alebo klient 

pri starostlivosti, ktorú od neho možno požadovať, nemôže odvrátiť, napr. nepokoje, vojny, 

stávky, poruchy strojov a zariadení, úrazy, ochorenia, opatrenia úradov a štátnych orgánov 

zákonného i nezákonného charakteru, prírodné udalosti a podobné udalosti vyššej moci (vis 

major). 

V týchto prípadoch právny zástupca a klient nezodpovedajú za vzniknutú škodu, každá 

zmluvná strana je však povinná oznámiť skutočnosť vzniku okolnosti vylučujúcej jej 

zodpovednosť bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane. 

Právny zástupca nezodpovedá klientovi za porušenie záväzku tretej osoby, zo zmluvy, 

dohody, ktorú vytvoril právny zástupca. 

IX. 

Ukončenie zmluvy 

 

Zmluvný vzťah je možné ukončiť na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných 

strán. 

 

Klient môže od tejto zmluvy písomne odstúpiť kedykoľvek v priebehu jej platnosti, ak právny 

zástupca bezdôvodne neposkytuje právne služby podľa tejto zmluvy. Účinky odstúpenia 

nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.  

 

Klient môže túto zmluvu vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu. Výpovedná doba je dva 

mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola doručená 

druhej zmluvnej strane písomná výpoveď zo zmluvy. 

 

Právny zástupca môže od tejto zmluvy písomne odstúpiť kedykoľvek v priebehu jej platnosti, 

ak klient neposkytuje potrebnú súčinnosť alebo ak klient riadne a včas nezaplatí odmenu za 

poskytnutie služieb. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení. 

V takomto prípade je právny zástupca počas 15tich dní odo dňa doručenia oznámenia 

o odstúpení od zmluvy povinný urobiť všetky neodkladné úkony, ak klient neurobil iné 

opatrenia. Tým nie je dotknuté právo právneho zástupcu požadovať zaplatenie všetkých do 

momentu odstúpenia od zmluvy vykonaných úkonov právnych služieb a vedľajších nákladov 

s tým spojených. 

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov (zmena 

názvu, sídla, fakturačných a odberných miest, bankového účtu, IČO, DIČ a pod.) dôležitých 

pre bezproblémové plnenie zmluvy. Uvedené zmeny budú predmetom dodatku k tejto 

zmluve. 
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Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo 

forme písomného dodatku. 

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 

586/2003 Z. z. v platnom znení a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží právny 

zástupca a jedno klient. 

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy si dôkladne prečítali, porozumeli mu a zmluvu 

uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom a nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Bratislave, dňa ...................................... 

 

 

 

Právny zástupca:                                                               Klient: 

 

..............................................................                           ............................................................. 

  JUDr. Pavel Jurek, konateľ                                           MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 


