Zmluva o poskytovaní právnych služieb pri zastupovaní v prebiehajúcom civilnom súdnom spore
č. 7785/2020/5400/065
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,zmluva“)
medzi:
Advokát: SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o.
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
IČ DPH: SK2022800846
Evidencia: Slovenská advokátska komora, č. 1762 a č. 4009
bankové spojenie IBAN: SK48 1100 0000 0026 2673 5972
Zastúpený: JUDr. Milan Gocník, prokurista
(ďalej len „advokát“)
a
Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
Evidencia: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán: Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ
(ďalej len „klient“)
(ďalej spoločne len ,,zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany sa dohodli, že advokát bude na základe tejto zmluvy, ktorá je výsledkom elektronickej
aukcie procesu obstarávania v zmysle interného predpisu klienta (SR 1011), poskytovať klientovi právne
služby v rámci jeho zastupovania v prebiehajúcom civilnom súdnom spore v rozsahu a za podmienok
ustanovených právnymi predpismi a touto zmluvou a klient sa zaväzuje za poskytovanie právnych služieb
uhradiť advokátovi odmenu v zmysle zmluvy.
Článok I
Predmet plnenia
1.1. Advokát sa zaväzuje poskytnúť klientovi v súlade s touto zmluvou a požiadavkami klienta právne služby
– právne zastúpenie v právnej veci dole uvedených žalobcov proti klientovi ako žalovanému:
Žalobcovia: 1. TSS GRADE, a.s., 2. BÖGL a KRÝSL, k.s., 3. Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., súdny spor
vedený na okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 29Cb/267/2018 o zaplatenie 7.704.880,32 EUR s prísl.
Žalobcovia: 1. TSS GRADE, a.s., 2. BÖGL a KRÝSL, k.s., 3. KONSTRUKTOR-INŽENJERING dioničko družstvo za
graditeljstvo, súdny spor vedený na okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 27Cb/336/2018 o zaplatenie
34.373.934,68 EUR s prísl.
(uvedené konania ďalej len ako „súdne spory“).
1.2. Advokát za zaväzuje riadne a včas v rámci súdnych sporov v mene klienta najmä: aktívne sa zúčastňovať
pojednávaní a/alebo iných konajúcim súdom nariadených úkonov týkajúcich sa súdnych sporov,
predkladať v konaní pred súdom písomné vyjadrenia k žalobám/uvádzať rozhodujúce skutočností na
obranu klienta vo vyjadreniach/pripájať listiny, na ktoré sa klient odvoláva/označovať dôkazy,
preukazujúce tvrdenia klienta, nakoľko klient uplatnené nároky v celom rozsahu neuznáva.
1.3. Advokát sa zároveň zaväzuje:

1.3.1. bez zbytočného odkladu sa po účinnosti zmluvy oboznámiť o doterajšom priebehu súdneho sporu s
podaním informácie o správnosti doterajšieho postupu vo veci samej, dôkaznej sile / dôkaznej núdzi či
iných rizikách procesnej obrany klienta tak, aby klient mohol zvážiť ďalší postup vo veci súdneho sporu;
1.3.2. pred vykonaním každého úkonu právnej služby vo veci samej informovať klienta o zamýšľanom
úkone vopred tak, aby klient mohol riadne a zodpovedne zvážiť jeho vykonanie / nevykonanie , úpravu či
navrhnúť a/alebo rozhodnúť o inom postupe (úkone) vo veci samej;
1.3.3. po vykonaní každého úkonu informovať klienta bez zbytočného odkladu (tak, aby jeho práva a
oprávnené záujmy neboli časovým odstupom nijako dotknuté) o úkonoch / podaniach žalobcu,
povinnostiach uložených konajúcim súdom, písomnostiach súdu alebo akejkoľvek inej osoby (strana sporu,
znalec, svedok a pod.) pokiaľ sa týkajú súdneho sporu;
1.3.4. navrhovať postup vo veci vedenia súdneho sporu a zastupovať klienta tak, aby všetky práva, nároky,
oprávnené záujmy klienta, námietky a dôkazy v prospech klienta boli v súdnom spore riadne a včas
uplatnené vrátane uplatnenia riadnych či mimoriadnych opravných prostriedkov vo veci súdneho sporu;
1.3.5. dostatočne vopred preukázateľne informovať klienta o prekážkach (vznik, trvanie a zánik prekážky)
riadneho výkonu právnej služby v súdnom spore (choroba, konflikt záujmu, spravodlivý dôvod neúčasti na
nariadenom úkone a pod.), aby práva klienta neboli v čase trvania prekážky nijako, resp. len v nevyhnutnej
miere dotknuté.
Článok II
Základné zmluvné dojednania
2.1 Advokát poskytuje právne služby v mieste svojho sídla a podľa pokynov klienta aj v miestach určených
klientom (obvykle sídlo klienta) a pri úkonoch nariadených konajúcim súdom, v mieste kde sa nariadený
úkon má vykonať (najmä účasť na pojednávaniach). Cesta do/z miesta poskytovania právnej služby nebude
advokátom na ťarchu klienta nijako osobitne účtovaná.
2.2 Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri poskytovaní
právnej služby alebo v jej súvislosti. Povinnosť mlčanlivosti (dôvernosti) sa v rovnakom rozsahu vzťahuje
aj na zamestnancov advokáta alebo iné osoby, ktoré boli so súhlasom klienta zo strany advokáta
(zamestnancov advokáta) oboznámené o skutočnostiach súvisiacich so súdnym sporom.
2.3 Advokát má pri poskytovaní právnych služieb právo komunikovať s klientom prostredníctvom
elektronických prostriedkov, zasielať klientovi písomnú komunikáciu na e-mailovú adresu uvedenú
v článku IV bode 4.1 tejto zmluvy alebo na inú e-mailovú adresu, ktorú špecifikuje klient a oznámi
advokátovi.
2.4 Klient je povinný na základe výzvy advokáta poskytnúť advokátovi riadne a včas všetky informácie vo
veci súdneho sporu a ostatnú nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na plnenie záväzkov stanovených touto
zmluvou. V prípade, ak klient neposkytne advokátovi dohodnutú súčinnosť, advokát nie je v omeškaní
s poskytovaním právnej služby.
2.5 Advokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb zachovávať právne predpisy a v ich medziach sa
riadiť pokynmi klienta. Pri všetkých úkonoch právnych služieb je advokát povinný postupovať s najvyššou
možnou mierou odbornej starostlivosti na základe svojich znalostí, schopností, dostupných informácií, s
prihliadnutím na ustálenú rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít (v zmysle čl. 2 ods. 2 CSP)
s možnosťami na odklon od ustálenej rozhodovacej praxe a najlepšieho vedomia s dôrazom na primárny
záujem klienta.
2.6 Advokát bezodkladne písomne upozorní klienta na vecnú nesprávnosť jeho pokynov alebo na také
pokyny, ktoré bránia naplniť účel poskytovania právnych služieb. Advokát nie je povinný postupovať podľa
pokynov klienta, ak by tieto pokyny boli v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a/alebo
zjavnými záujmami klienta.
2.7 Advokát zodpovedá za právnu správnosť poskytovaných právnych služieb bez ohľadu na formu
výstupov, v akej boli poskytnuté (ústne, elektronicky, v listinnej podobe).

2.8 Advokát je zodpovedný za stratu, odcudzenie, zneužitie, neoprávnené zverejnenie, zničenie alebo
poškodenie dokumentov resp. informácií, ktoré prevzal / prijal / od klienta, ako aj za písomnosti doručené
inou osobou ako klientom v súvislosti so zastupovaním klienta pred súdom.
2.9 Advokát je povinný bezodkladne oznámiť klientovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich
záväzkov, ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov klienta týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného
v danej veci.
2.10 Advokát je povinný vypracovať a podávať opravné prostriedky proti rozhodnutiam vzťahujúcim sa na
klienta len na základe výslovnej preukázateľnej požiadavky klienta (písomne a/alebo elektronicky).
2.11 Advokát zodpovedá za škodu spôsobenú klientovi tým, že by prípadne zastupoval aj tretiu osobu, ktorá
je ku klientovi protistranou, záujem klienta a tretej osoby je protichodný a nemá na takéto zastupovanie
tretej osoby súhlas klienta. Advokát je povinný počas platnosti tejto zmluvy vykonať všetky dostupné
preventívne opatrenia, aby zabránil konfliktu záujmov.
2.12 Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorá klientovi vznikne v dôsledku porušenia povinnosti
advokáta vyplývajúcej z tejto zmluvy.
Článok III
Odmena advokáta a platobné podmienky
3.1 Klient a advokát sa dohodli, že odmena za jednotlivé úkony spojené s právnou pomocou a službami
v rozsahu podľa tejto zmluvy sa riadi vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov
za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Vyhláška“) a touto zmluvou.
3.2 Odmena advokáta za jednotlivé úkony spojené s právnou pomocou a službami v rozsahu podľa tejto
zmluvy je dohodnutá ako hodinová odmena vo výške 110,00 € bez DPH za každú ukončenú hodinu účelne
využitú na právnu službu v priamej súvislosti so súdnym sporom. Advokát je oprávnený účtovať
k dohodnutej hodinovej odmene DPH podľa platných právnych predpisov.
3.3 V odmene sú (ak ďalej nie je uvedené inak) zohľadnené všetky náklady advokáta potrebné pre riadne
poskytovanie právnej služby, najmä náklady na administratívne práce, reprografické služby, telefonickú
komunikáciu, režijné náklady advokáta vrátane cestovných náhrad a telekomunikačných poplatkov (diéty
a iné nároky, vyplývajúce zo zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších
predpisov), s výnimkou cestovného, nákladov na ubytovanie pri právnej službe poskytovanej mimo
Bratislavy. Zmena sídla advokáta počas trvania zmluvy alebo jeho vlastné rozhodnutie poskytovať službu
mimo mesta Bratislavy, nie je dôvodom na účtovanie cestovného a nákladov na ubytovanie podľa
predchádzajúcej vety.
3.4 Klient neposkytuje advokátovi žiaden preddavok na právnu službu. Advokát nie je oprávnený bez
preukázateľného súhlasu klienta nijako právne nakladať s právami, nárokmi a pohľadávkami, ktoré má,
resp. ktoré mu počas trvania zmluvy vzniknú voči klientovi. Pre vylúčenie pochybností platí, že postúpenie
(hoci len v časti) práv, nárokov, pohľadávok v rozpore s predchádzajúcou vetou je neplatné.
3.5 Dohodnutá odmena advokáta nezahŕňa súdne poplatky, správne poplatky ani žiadne iné poplatkové
povinnosti vyplývajúce klientovi v súvislosti s poskytovaním právnych služieb podľa tejto zmluvy. Klient sa
zaväzuje uhradiť advokátovi všetky osobitné náklady, ktoré advokát nevyhnutne vynaložil na plnenie
svojich záväzkov podľa tejto zmluvy s predchádzajúcim písomným súhlasom klienta, a platenie ktorých
podľa tejto zmluvy zaťažuje klienta (najmä súdne poplatky, správne (notárske) poplatky, znalecká odmena
a pod. iné poplatkové povinnosti).
3.6 Advokát fakturuje odmenu za poskytnutie právnych služieb vždy mesačne po ukončení príslušného
kalendárneho mesiaca. Ak nie je dohodnuté inak, faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia klientovi.
Podkladom pre spracovanie faktúry je klientom vopred odsúhlasená špecifikácia poskytnutých právnych
služieb (ďalej len ,,výkaz“).
3.7 Advokát je pred vystavením faktúry povinný vypracovať a zaslať klientovi výkaz na jeho odsúhlasenie.
Výkaz zasiela advokát elektronicky na e-mailovú adresu klienta, uvedenú v Článku IV bode 4.1 tejto zmluvy
alebo osobne pri stretnutí , podľa dohody strán.

3.8 Advokát vystavuje faktúru na adresu klienta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy resp. na inú adresu, ktorú
mu písomne oznámi klient. Klient súhlasí aj s možnosťou elektronického zasielania faktúr, postup a
podmienky elektronického zasielania faktúr klient advokátovi na požiadanie oznámi bez zbytočného
odkladu.
3.9 Advokát pred podpisom tejto zmluvy upozornil klienta na to, že pri určení trov konania, ktorých náhrada
sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, sa odmena advokáta určí podľa ustanovení
Vyhlášky o tarifnej odmene. V prípade úspechu v súdnom konaní a z toho dôvodu priznania náhrady trov
právneho zastúpenia súdom, patria takáto náhrada trov právneho zastúpenia priamo klientovi.
Článok IV
Spoločné ustanovenia
4.1 Kontaktné osoby klienta (mimo štatutára klienta) vo veci plnenia zmluvy - riaditeľ O130 (odbor
Právnych vzťahov) a/alebo ním poverená osoba. Pre účely elektronickej komunikácie je služobná adresa
oprávnenej osoby (osôb) klienta nasledovná: majorosova.miriam@zsr.sk.
4.2 Klient zadáva advokátovi požiadavky na poskytnutie právnej pomoci na osobnom stretnutí alebo e-mailovou
komunikáciou na adresu: zsr@akss.sk.
4.3 Zmena údajov kontaktných osôb nie je zmenou obsahu tejto zmluvy a nie je na ňu potrebné uzatvárať
dodatok k tejto zmluve. Zmena údajov kontaktných osôb sa uskutočňuje písomným oznámením doručeným
na adresu druhej zmluvnej strany.
4.4 Nároky na odmenu advokáta podľa tejto zmluvy nezanikajú ani po skončení trvania tejto zmluvy.
4.5 Najneskôr v deň ukončenia zmluvy je advokát povinný odovzdať klientovi a klient je povinný prevziať
od advokáta spisovú agendu, ak sa nedohodnú inak. Spisová agenda sa neodovzdáva osobitným
protokolom, ibaže klient na protokolárnom prevzatí trvá aj s uvedením rizík a neodkladných úkonov, ktoré
bude nutné už po zániku zastupovania v súdnom spore pre zachovanie práv klienta vo veci súdneho sporu
vykonať / resp. zabezpečiť ich vykonanie.
4.6 Advokát sa pri poskytovaní právnej pomoci a právnych služieb riadi platnými právnymi predpismi
upravujúcimi výkon advokácie a záväznými predpismi a usmerneniami Slovenskej advokátskej komory.
Článok V
Skončenie zmluvy
5.1 Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu ukončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu.
5.2 Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť nasledujúcim kalendárnym mesiacom po doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty podľa tohto bodu
zmluvy.
5.3 Od doručenia výpovede je advokát povinný upozorniť klienta na opatrenia potrebné na to, aby sa
zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej klientovi nedokončením činnosti súvisiacej
s poskytovaním právnych služieb.
5.4 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením dotknutej zmluvnej strany
z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, v zmysle bodu 5.5 tejto zmluvy.
Odstúpenie musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.
5.5 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje porušenie záväzku:
a) advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa bodu 2.2 tejto zmluvy,
b) klienta uvedeného v bode 3.6 tejto zmluvy ak omeškanie s platbou prekročí 60 dní odo dňa doručenia
faktúry klientovi.
5.6 V zmysle dohody strán (podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr): (i) zánik oprávnenia advokáta na
poskytovanie právnych služieb, (ii) dosiahnutie finančného limitu dvestopäťdesiattisíc eur vyplatením
(počítaným kumulatívne) advokátovi na základe tejto zmluvy, (iii) uplynutie 90 dní od právoplatného
ukončenia súdneho sporu : 1/ za podmienky (v prípade úspechu klienta v súdnom spore), že lustráciou

súdnej agendy bude zistené, že žalobca nepodal včas mimoriadny opravný prostriedok príp. ústavnú
sťažnosť týkajúcu sa priamo súdneho sporu alebo 2/ za podmienky (v prípade neúspechu klienta v súdnom
spore), že sa klient na základe odporúčania advokáta rozhodne nepodať návrh/podnet na mimoriadny
opravný prostriedok vo veci súdneho sporu; je v zmysle § 36 ods. 2 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) rozväzovacou podmienkou
platnosti tejto zmluvy.
5.7 Zmluvnými dojednaniami (viď vyššie) nie sú dotknuté zákonné povinnosti advokáta či zákonné práva
klienta ukončiť zmluvu, resp. odvolať advokátovi splnomocnenie na zastupovanie v súdnom spore aj inak,
resp. z iného právneho titulu (viď napr. zákonné povinnosti advokáta § 21 zákona o advokácii).
Článok VI
Záverečné ustanovenia
6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu, kým nenastane niektorá zo skutočností uvedených v bode 5.6 tejto
zmluvy, nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka.
6.2 Každá zmluvná strana je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu údajov uvedených v
tejto zmluve.
6.3 Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona o advokácii,
ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.4 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a vzájomne odsúhlasených očíslovaných
dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
6.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu dobre porozumeli, a že táto
zmluva je prejavom ich slobodnej, vážnej a určitej vôle, na znak čoho ju podpisujú.
6.6 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch
rovnopisoch.
V Bratislave dňa ...................

V Bratislave dňa ...................

Advokát

Klient

.....…………….............................
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o.
JUDr. Milan Gocník, prokurista, v.r.

………………………..................
Železnice Slovenskej republiky
Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ, v.r.

