
   
                          advokátska kancelária ∙ law office ∙ rechtsanwaltsbüro 

 
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 

uzavretá z individuálneho podnetu klienta, v záujme zabezpečenia kvalifikovanej  
ochrany jeho práv a oprávnených záujmov 

       
I. 

Zmluvné strany 
 
Advokát: Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. 
  sídlo: Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava 
  IČO: 47 234 318  

zapísaný v obch. reg. OS Bratislava I, 
  oddiel: Sro, vložka číslo: 73451/B 
  konateľ: JUDr. Jakub Mandelík, PhD., advokát 
  kontaktný e-mail: mandelik@mandelik.sk 
 

 
 
 

Klient:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
  sídlo: Vojtecha Spanyola 1740/43, 012 07 Žilina 
  IČO: 17 335 825  

štatutárny zástupca: Mgr. Eduard Dorčík, riaditeľ 
  kontaktný e-mail: sekretariat.r@fnspza.sk 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
II.I. Predmetom tejto zmluvy je odplatné poskytnutie právnych služieb klientovi advokátom, vo veci 

zastupovania klienta pred štátnymi orgánmi, úradmi a právnickými osobami, rozhodujúcich o právach 
a povinnostiach fyzických a právnických osôb, vrátane zastupovania v súdnych a iných konaniach, súvisiacich 
s poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacientke Ľubici Sagálovej, nar. 1961, naposledy bytom Fraňa Mráza 
619/13, 010 01 Žilina (ďalej len „pacientka“), ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v období od 
01.01.2019 do 21.11.2021.  

 
III. 

Povinnosti advokáta 
 

III.I. Advokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb klientovi podľa tejto zmluvy zachovávať Ústavu 
Slovenskej republiky, zákony a právne predpisy vydané na ich vykonanie, a v ich medziach sa riadiť príkazmi 
klienta.  

 
III.II. Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať pri tom svedomito, dôsledne 

využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za 
prospešné. Advokát je povinný dbať na to, aby poskytovanie právnych služieb bolo účelné a hospodárne. 
Advokát poskytuje právne služby podľa tejto zmluvy osobne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov. 

 
III.III. Advokát sa zároveň zaväzuje zastupovať klienta počas celého konania a poskytnúť mu všetky 

právne služby s týmto konaním súvisiace.     
 
III.IV. Advokát je povinný riadne a včas informovať klienta buď písomne alebo telefonicky, ako postupuje 

pri vybavovaní veci. Advokát je zároveň povinný na písomné požiadanie posielať klientovi všetky písomnosti, 
ktoré si klient od neho vyžiada. Za písomný styk sa považuje aj komunikácia elektronickými alebo inými 
technickými prostriedkami; advokát pritom dbá na zachovanie povinnosti mlčanlivosti.                                                                
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IV. 
Povinnosti klienta 

  
IV.I. Klient je povinný poskytnúť advokátovi úplné a pravdivé informácie vzťahujúce sa na predmet 

požadovanej právnej služby a na výzvu advokáta mu odovzdať originály resp. úradne overené kópie 
požadovaných listinných dokumentov, nevyhnutých na splnenie povinností advokáta, vyplývajúcich pre jeho 
osobu z obsahu tejto zmluvy. Na účely konania v mene klienta pri poskytovaní právnych služieb, udelí klient 
advokátovi písomné plnomocenstvo. 
 
 IV.II. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi zmluvnú odmenu vo výške a za podmienok ustanovených 
v čl. V tejto zmluvy. 

 
V. 

Odmena advokáta a spôsob jej určenia 
 

V.I. Advokátovi za vykonané právne služby prináleží odmena a náhrada nutných výdavkov. 
 

 V.II. Za poskytovanie právnych služieb sa klient zaväzuje platiť advokátovi zmluvnú odmenu v zmysle                
§ 2 ods. 2 písm. a) a § 3 vyhlášky MS SR č. 655/2004  Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych služieb v znení neskorších predpisov, vo forme hodinovej odmeny vo výške 60,- € / 1 hodina (ďalej  
len „hodinová odmena“), so zvýšením platby o zákonnú sadzbu dane z pridanej hodnoty. Hodinovú odmenu 
vyfakturuje advokát klientovi vždy ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bol advokát povinný 
poskytovať klientovi právne služby podľa tejto zmluvy, a to po odsúhlasení úkonov právnej pomoci zmluvnými 
stranami. Ak sa klient nevyjadrí k doručenému prehľadu úkonov za príslušný kalendárny mesiac v lehote do 7 
pracovných dní, má sa za to, že proti jednotlivým úkonom nemá námietky. Hodinová odmena, ktorú advokát 
vyfakturuje klientovi sa stane splatnou do tridsať dní po vystavení faktúry. Klient uhradí hodinovú odmenu na 
bankový účet advokáta, IBAN: SK20 3100 0000 0040 4028 9118. 
 

V.III. Zmluvné strany sa dohodli, že hodinová odmena bude každoročne zvyšovaná o % inflácie 
oznámené Štatistickým úradom SR, merané indexom spotrebiteľských cien, minimálne však vo výške 5,- €.            
Prvá úprava výšky hodinovej odmeny bude za rok 2023.  
 
 V.IV. Pokiaľ klient požiada advokáta o poskytnutie úkonu právnej pomoci bezodkladne (do 48 hodín od 
zadania úkonu), prípadne vyžaduje osobnú, telefonickú, e-mailovú či inú komunikáciu mimo pracovné dni 
a pracovný čas (pondelok – piatok, 8.00 hod – 17.30 hod), výška zmluvnej odmeny dohodnutá v článku V.II               
sa zvyšuje o 50 %. 
 

V.V. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi náhradu všetkých hotových výdavkov v zmysle § 16  ods. 
2 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 
v znení neskorších predpisov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, 
a to za každý úkon právnej pomoci vykonaný mimo sídla advokáta. Pokiaľ bude úkon právnej pomoci vykonaný 
v regióne sídla klienta (Žilina a okolie), zmluvné strany sa dohodli na fixnej sume za stratu času, cestovné 
v prípade použitia motorového vozidla a jeho amortizáciu vo výške 150,- €, so zvýšením platby o zákonnú sadzbu 
dane z pridanej hodnoty. Náhrada hotových výdavkov, ktorú advokát vyfakturuje klientovi do desiatich dní po 
vykonaní úkonu právnej služby, sa stane splatnou do tridsať dní od vyhotovenia faktúry. Klient uhradí náhradu 
hotových výdavkov na bankový účet advokáta, IBAN: SK20 3100 0000 0040 4028 9118. 

 
V.VI. Klient sa zároveň zaväzuje zaplatiť advokátovi tarifnú odmenu v zmysle § 9 a nasl. vyhlášky MS 

SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Výška tarifnej 
odmeny zodpovedá výške vzniknutých trov právneho zastúpenia, ktoré budú právoplatne priznané klientovi 
v prípade úspechu v konaní a na zaplatenie ktorých bude v zmysle § 255 CSP zaviazaná protistrana. Tarifná 
odmena advokáta je splatná v deň zaplatenia trov právneho zastúpenia klientovi povinným subjektom. 
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 V.VII. Ak klient od tejto zmluvy odstúpi, nie je oprávnený požadovať od advokáta peňažné plnenie, ktoré 
mu pred odstúpením od tejto zmluvy bolo advokátom v rámci právnych služieb fakturované. Zaplatená hodinová 
odmena podľa čl. V.II tejto zmluvy sa klientovi nevracia.  
 
 V.VIII. Celková odmena advokáta za predmet plnenia bude závisieť od finančných možností a od potrieb 
klienta a od reálne poskytnutého právneho poradenstva a právnych služieb, a to za úkony zrealizované v konaní 
pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (najmä spracovanie námietok k protokolu, účasť na 
prejednaní námietok, vyjadrenie klienta v správnom konaní a pod.), pri mimosúdnych rokovaniach (najmä 
vyjadrenie k predžalobnej výzve a pod.), v civilnom sporom konaní (najmä vyjadrenie k žalobe, účasť na 
pojednávaniach, vyjadrenia k podaniam pacientky a pod.), prípadne pred orgánmi činnými v trestnom konaní 
alebo súdom (najmä výsluch štatutárneho zástupcu a pod.).  
 

VI. 
Spracovanie osobných údajov 

 
 VI.I. Advokát spracúva osobné údaje klienta a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely 
výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácií v znení neskorších predpisov a ostatnými 
osobitnými predpismi, a to predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 
27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov 
je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 586/2003 Z.z. Rovnako je právnym základom aj 
skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy.  
 
 VI.II. Advokát je oprávnený spracúvať osobné údaje sprístupnené klientom len v rozsahu potrebnom na 
zabezpečenie predmetu zmluvy. 

  
VII. 

Zánik zmluvy 
 
 VII.I. Práva a povinnosti z tejto zmluvy môžu zaniknúť písomnou: 
 
a)  dohodou, 
b)  výpoveďou. 
 
 VII.II. Výpovedná lehota bola dohodnutá na 1 mesiac a plynie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, 
ktorý nasleduje po doručení výpovede. Odôvodnenie výpovede nie je podmienkou jej platnosti. 
 
 VII.III. Zmluvné strany sa dohodli, že každá z nich môže od zmluvy odstúpiť, a to: 
 
a) klient, ak advokát preukázateľne podstatným spôsobom poruší povinnosť prevzatú touto zmluvou a v 

príčinnej súvislosti s tým klientovi vznikne škoda; 
b) advokát, ak klient opakovane porušil povinnosť prevzatú čl. IV. tejto zmluvy, alebo je v omeškaní 

s úhradou splatnej faktúry advokáta o viac ako 30 dní; 
c) každá zo strán z dôvodov uvedených v zákone č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších 

predpisov. 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
 VIII.I. Klient svojim podpisom potvrdzuje, že bol advokátom poučený o právnej povahe poskytovaných 
služieb. 
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VIII.II. Klient svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že bol advokátom poučený o spôsoboch 
rozhodovania v súdnom konaní, o procesných právach a povinnostiach a eventuálnych nákladoch súvisiacich so 
súdnym konaním, ako aj o neistom výsledku konania v predmetnej veci.   

 
VIII.III. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnou dohodou oboch zmluvných 

strán. 
    
 VIII.IV. Práva a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany zo záväzkovoprávneho vzťahu založeného 
touto zmluvou, ktoré v nej nie sú výslovne upravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
 
 VIII.V. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti si budú vzájomne doručovať prednostne elektronicky 
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, s výnimkou písomnosti 
týkajúcich sa zániku tejto zmluvy, ktoré musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka             
alebo osobne alebo kuriérom na korešpondenčnú adresu adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za moment 
doručenia prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) sa považuje moment preukázateľného odoslania               
e-mailu odosielateľa na kontaktnú e-mailovú adresu adresáta, bez ohľadu na to, či bol e-mail úspešne doručený 
alebo adresátom prečítaný. Zmluvné strany sa budú po odoslaní elektronickej pošty (e-mailu) kontaktovať aj 
telefonicky. 
 

  VIII.VI. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že písomnosť sa bude považovať za doručenú aj v prípade, 
ak písomnosť zaslaná zmluvnej strane na jej adresu (uvedenú v zmluve, alebo poslednú oznámenú adresu) bude 
vrátená ako nedoručená (bez ohľadu na to, či bola nedoručená z dôvodu jej neprevzatia v odbernej lehote, 
z dôvodu neznámeho adresáta alebo akéhokoľvek iného dôvodu), a to dňom vrátenia zásielky. 

 
VIII.VII. Klient týmto udeľuje advokátovi súhlas, aby oznámila tretej osobe, eventuálne aby zverejnila 

informáciu o tom, že poskytuje alebo poskytovala klientovi právne služby, t.j. aby uvádzala klienta v referenciách 
o advokátovi, vrátane uvádzania všeobecných informácií ohľadom druhu právnej služby poskytovanej podľa tejto 
zmluvy, a to predovšetkým pre (i) marketingové účely, najmä v špecializovaných publikáciách zaoberajúcich sa 
vývojom trhu právnych služieb či ich uvedením v interných dokumentoch advokáta, prípadne na svojom webovom 
sídle, ako aj (ii) pre účely možnej účasti advokáta vo výberových konaniach. Tento súhlas sa nevzťahuje na 
zbavenie mlčanlivosti ohľadom takých skutkových a právnych okolností predmetu poskytovanej právnej služby, 
na základe ktorých by bolo umožnené aj tretím osobám identifikovať skutočnosti týkajúce sa predmetu 
poskytovanej právnej služby. 

 
 VIII.VIII. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ich vôľa prejavená v tejto zmluve je slobodná, 
vážna a bez omylu. 

 
VIII.IX. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých si jeden ponechá 

advokát a jeden klient. 

 
V Bratislave dňa 29.06. 2022                                        V Žiline, dňa 28.06. 2022 
 
 
 
 
      ................................................                                                   ....................................................                      
 A. K. JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o.      Fakultná nemocnica s poliklinikou   Žilina 
  JUDr. Jakub Mandelík, PhD., konateľ                                                                     klient 

                                                                               Mgr. Eduard Dorčík, riaditeľ 
 
     
 


