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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNEHO PORADENSTVA 
v oblasti ústavného práva Slovenskej republiky 

 
 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 
 

medzi 
 
Slovenskou republikou, zast. Ministerstvom financií Slovenskej republiky 
 
Sídlo:   Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Slovenská republika 
Zastúpené:  Ing. Albín Kotian, generálny tajomník služobného úradu 
IČO:   00 151 742 
DIČ:   2020798351 
IČ DPH:   nie je platcom DPH 
Názov účtu:  Výdavkový účet Ministerstvo financií SR 
Číslo účtu:  7000001400/8180 
IBAN:    SK59 8180 0000 0070 0000 1400 
SWIFT / BIC:   SPSRSKBA 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
 
ďalej len ako „Klient“  
 

a 
 
doc. JUDr. Petrom Kresákom, CSc. 
Dátum narodenia:               
Adresa:     
Názov účtu:   
Číslo účtu:   
IBAN:     
Adresa banky:    
  
 
ďalej len ako „Poradca“, 
 
ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo len ako „Zmluvná strana“. 
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Preambula 
 

Potreba Klienta na obstaranie špecializovaných právnych služieb v oblasti ústavného práva Slovenskej 
republiky vyplynula z aktuálnej situácie, týkajúcej sa plnenia programového vyhlásenia vlády SR 
a jednotlivých úloh a reforiem, ktoré sa týkajú úpravy spoločenských vzťahov chránených Ústavou SR 
a medzinárodnými zmluvami a ktorých implementácia môže mať dopad na verejné financie. 
 
Keďže Poradca je dlhoročným expertom v oblasti ústavného práva Slovenskej republiky, dohodli sa 
zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorej bude Poradca poskytovať Klientovi v zmluve 
uvedené poradenské právne služby. 

 
Článok 1. Predmet a účel Zmluvy 

 
1.1 Predmetom Zmluvy je poskytovanie ústavnoprávneho poradenstva Poradcom Klientovi na základe 

požiadaviek Klienta (ďalej len „Poradenstvo“) po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení témy, 
ktorej sa má Poradenstvo týkať. 

 
1.2 Poradenstvo bude poskytované vo veciach a oblastiach súvisiacich s právnou úpravou 

spoločenských vzťahov týkajúcich sa napríklad zdravotných poisťovní, úpravy vlastníckeho práva 
k pôde, bankového sektora, hospodárenia právnických osôb, v ktorých má Slovenská republika 
majetkový podiel prostredníctvom subjektov verejného práva, podľa aktuálnej potreby Klienta, medzi 
ktoré môže patriť napríklad: 

 

1.2.1 regulácia vlastníckeho práva a práva na podnikanie pri príprave novej legislatívy SR, 

1.2.2 ústavnoprávne aspekty medzinárodných zmlúv uzatváraných SR, 

1.2.3 ústavnoprávne aspekty prevencie právnych sporov proti SR. 

 
1.3 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že Poradca bude poskytovať Poradenstvo aj v iných veciach 

a oblastiach súvisiacich s čl. 1.1. a 1.2 Zmluvy podľa potreby Klienta, ktorá vznikne po uzavretí 
Zmluvy, najmä ak potreba vznikne v súvislosti so závažným sporom (alebo jeho hrozbou), v ktorom 
je žalovaná Slovenská republika, alebo jeho hrozbou. 
 

1.4 Účelom tejto Zmluvy je v čo najväčšej možnej miere znížiť riziko akýchkoľvek súdnych konaní voči 
Slovenskej republike alebo orgánom verejnej moci, a to dostatočným a včasným zanalyzovaním 
dopadu reforiem na práva a slobody chránené Ústavou SR a predložením konkrétnych návrhov na 
minimalizovanie negatívnych dopadov. 

 
 

Článok 2. Úroveň a spôsob poskytovania Poradenstva 
 
2.1 Poradca sa zaväzuje poskytovať Poradenstvo s odbornou starostlivosťou, t.j. na najvyššej odbornej 

úrovni, riadne, včas a primeraným spôsobom vzhľadom k požiadavkám Klienta. 
 
2.2 Poradca bude poskytovať Poradenstvo v konkrétnej veci na základe písomného pokynu Klienta 

prostredníctvom kontaktnej osoby podľa čl. 6 Zmluvy, v ktorom bude bližšie špecifikovaný najmä 
predmet plnenia, jeho rozsah, forma a čas plnenia. 

 



Strana | 3  
 

2.3 Poradca je povinný Klientovi včas oznámiť všetky okolnosti, o ktorých sa dozvie pri poskytovaní 
Poradenstva, ktoré môžu ovplyvniť zmenu Klientových pokynov, mať za následok nové pokyny alebo 
zapríčiniť zrušenie pokynov Klienta. V prípade, že konkrétna vec zahŕňa požiadavky na odbornú 
expertízu v špecifickej oblasti, ktorou Poradca nedisponuje, Poradca túto skutočnosť bezodkladne 
oznámi Klientovi. V tomto prípade má nárok na úhradu nevyhnutných a účelne vynaložených 
nákladov spojených s poskytovaním Poradenstva a pomernej časti odmeny preukázateľne spojenej 
s Poradenstvom. 

 
2.4 Poradca poskytuje Poradenstvo osobne. Na vypracovanie čiastkových výstupov Poradenstva, 

spoluprácu pri Poradenstve a komunikáciu s dotknutými verejnými subjektami môže využiť aj iné 
osoby, avšak za celkové poskytnuté Poradenstvo zodpovedá a vykazuje ho výlučne Poradca.  Týmto 
ustanovením nie je dotknutý čl. 3 tejto Zmluvy.   

2.5  Poradca udeľuje Klientovi súhlas na akékoľvek používanie dokumentov ním vypracovaných podľa 
zmluvy, ktoré vyplýva z účelu zmluvy. Súhlas udeľuje v neobmedzenom rozsahu a na dobu neurčitú. 
Odmena Poradcu za udelenie súhlasu je zahrnutá v Odmene podľa článku 3. Zmluvy. 

 
Článok 3. Odmena a náklady 

 
3.1 Klient sa zaväzuje zaplatiť Poradcovi odmenu za Poradenstvo poskytované v súlade so Zmluvou, 

ktorá sa vypočíta ako násobok počtu hodín, ktoré Poradca strávi poskytovaním Poradenstva pre 
Klienta, a hodinovej sadzby 300,00 eur bez DPH (ďalej len ako „Odmena“). Čas vynaložený na 
poskytnuté služby sa zaokrúhľuje na 15-minútové časové úseky. 

 
3.2 Odmena Poradcu podľa čl. 3.1  Zmluvy zahŕňa všetky obvyklé náklady a výdavky (napr. cestovné 

a vecné náklady a iné náklady, resp. hotové výdavky), účelne vynaložené v súvislosti s 
poskytovaním Poradenstva.  

 
3.3 Poradca berie na vedomie, že je povinný bez zbytočného odkladu  oznámiť Klientovi informácie 

súvisiace s registráciou pre daň z príjmu fyzickej osoby.  
 

Článok 4. Finančný limit  
 
4.4. Celkový finančný limit Zmluvy počas doby jej platnosti je stanovený v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov a vnútorných predpisov Klienta vo výške 80 000 eur bez DPH.  
 

Článok 5. Spôsob vykazovania Poradenstva a spôsob platby Odmeny 
 

5.1 Na uplatnenie Odmeny za poskytnuté Poradenstvo Poradca predloží Klientovi detailný písomný 
výkaz vykonaných úkonov obsahujúci oblasť/vec Poradenstva, konkrétny názov analýzy alebo 
posudku, dátum poskytnutia, forma a časový rozsah poskytnutia jednotlivých úkonov, ktorého vzor 
tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len „Výkaz“). 
 

5.2 V prípade, že Výkaz bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Klient je oprávnený ho do 
dátumu splatnosti Odmeny určenej v predmetnom Výkaze vrátiť Poradcovi. Poradca Výkaz podľa 
charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví nový. Lehota splatnosti Odmeny uvedenej v novom 
alebo opravenom Výkaze bude 30 dní odo dňa doručenia, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na 
kratšej lehote. 

 
5.3 Odmena Poradcu určená vo Výkaze je splatná do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy 

bol Klientovi doručený podpísaný Výkaz v listinnej forme v súlade s čl. 5.1 Zmluvy. 
 

5.4 Klient zaplatí Poradcovi Odmenu určenú vo Výkaze na bankový účet Poradcu uvedený na prvej 
strane Zmluvy. 
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5.5 Poradca zasiela Výkazy poštovou zásielkou na nasledovnú adresu: 

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

 
a prípadne prostredníctvom e-mailu na arbitration@mfsr.sk. 

 
Článok 6. Komunikácia 

 
6.1 Pri poskytovaní Poradenstva Poradca komunikuje s kontaktnou osobou v mene Klienta, ktorou je 

Andrea Holíková, riaditeľka Odboru špecifických právnych vzťahov. Kontaktná osoba môže určiť aj 
inú osobu na komunikáciu v mene Klienta alebo e-mailovú adresu na zasielanie výstupov 
Poradenstva. 

 
Článok 7. Konflikt záujmov a mlčanlivosť 

 
7.1 Poradca vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy nemá vedomosť o žiadnom potenciálnom alebo 

existujúcom konflikte záujmov s Klientom a zároveň sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy nevstúpi do žiadneho iného právneho vzťahu, v dôsledku ktorého by mohlo dôjsť ku vzniku 
konfliktu záujmov s Klientom. 
 

7.2 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení Zmluvy, 
a to aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, okrem takých informácií, ktoré sa bez porušenia 
Zmluvy stali verejne známymi, boli získané oprávnene inak, ako od druhej Zmluvnej strany, 
alebo informácie, ktoré je Klient povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR a EÚ. 

 
7.3 Zmluvné strany sú povinné ochraňovať dôverné informácie druhej Zmluvnej strany, v rozsahu 

primeranej odbornej starostlivosti. 
 

Článok 8. Ukončenie Zmluvy 
 

8.1 V súlade s týmto ustanovením má Klient aj Poradca, každý samostatne, právo ukončiť Zmluvu 
písomnou výpoveďou, aj bez udania dôvodu, s výpovednou lehotou v trvaní jeden mesiac, 
adresovanou druhej Zmluvnej strane. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí uplynutím posledného dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca. 

 
8.2 Ak by odstúpením od Zmluvy zo strany Klienta hrozila a/alebo vznikla Klientovi škoda a/alebo ujma, 

je Poradca povinný upozorniť Klienta, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie, ak je mu 
také opatrenie známe. Za služby riadne poskytnuté do dňa odstúpenia od Zmluvy má Poradca právo 
na Odmenu podľa Zmluvy, resp. príslušného písomného pokynu. 
 

8.3 Po ukončení Zmluvy Poradca bezodkladne odovzdá Klientovi všetky dokumenty, ktoré patria 
Klientovi. Poradca si neponechá žiadne kópie akýchkoľvek dôverných informácií alebo dokumentov, 
ktoré mu boli poskytnuté, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak. 

 
 
 

mailto:arbitration@mfsr.sk
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Článok 9. Záverečné ustanovenia 
 
9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci 

po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. Poradca vyslovene súhlasí so zverejnením Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 
spravuje Úrad vlády Slovenskej republiky a na webovom sídle Klienta. 

 
9.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania finančného limitu podľa čl. 4. Zmluvy, 

najneskôr však do 31.12.2019. 
 

9.3 Podmienky Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu presahujú dobu jej platnosti, zostávajú 
v platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia a platia aj pre prípadných 
nástupcov a postupníkov Zmluvných strán. 
 

9.4 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení 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 
Zmluvy ostávajú v takomto prípade 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 
úmyslu Zmluvných strán a účelu Zmluvy. 

 
9.5 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, Klient dostane dva rovnopisy a Poradca jeden rovnopis. 
 
V Bratislave, dňa .................................2018 
 
 
Za Klienta:      Za Poradcu: 
 
............................................................   ........................................................... 

Ing. Albín Kotian      doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.  
generálny tajomník služobného úradu   



Klientovo číslo zmluvy: 2018/057 
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Príloha č. 1 – Vzor Výkazu 

 
Ministerstvo financií SR 

odbor špecifických právnych vzťahov 

Štefanovičova 5 

817 82 Bratislava 

 

Výkaz právnych poradenských služieb podľa čl. 5.1 Zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva medzi Ministerstvom financií SR a doc. JUDr. Petrom 
Kresákom, CSc. (zmluva č. ....) 
 

Výkaz za obdobie od .... do ...... 

č. Oblasť/vec Poradenstva konkrétny názov analýzy alebo posudku Dátum Forma (písomne, e-

mail, telefonicky) 

Počet 

hodín  

1.      

2.      

n.      

Súčet hodín  

 

Sadzba: 300 eur / hod. bez DPH    ......................... 

 

Suma odmeny za Poradenstvo (sadzba x súčet hodín) ......................... 

 

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

                                                                                   _________________________ 

                                                                                    doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. 

                                                                                                        Poradca 


