ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB A ZASTUPOVANÍ
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a podľa 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 „Zákon o advokácii“)
(ďalej len „Zmluva“)
medzi
Klient:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:
E-mail:

Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a
výstavby Slovenskej republiky
Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny tajomník služobného úradu
poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
30416094
2020799209

Ing. Adriana Ďurináková, generálna riaditeľka sekcie projektov
verejno-súkromného partnerstva
adriana.durinakova@mindop.sk

(ďalej len „Klient“)
a
Zástupca:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:
E-mail:
Zapísaný v:

Eversheds Sutherland (International) LLP
One Wood Street, EC2V 7WS, Londýn, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska
Dominic Lacey, partner s oprávnením podpisovať
OC304065
35675 83016

Dominic Lacey
DominicLacey@eversheds-sutherland.com
Register spoločností pre Anglicko a Wales, Companies for
England and Wales, zapísaný 5.3.2003

(ďalej len „Zástupca“)
(Klient a Zástupca ďalej len „Zmluvné strany“)
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Preambula
A.

Vzhľadom na to, že proti Klientovi bolo doručením žiadosti o rozhodcovské konanie
listom zo dňa 18. 02. 2019 začaté arbitrážne konanie Zero Bypass Limited. vs. Slovenská
republika pred arbitrážnym tribunálom Medzinárodnej obchodnej komory podľa
pravidiel ICC (ďalej len „Arbitráž“);

B.

Vzhľadom na to, že v rámci Arbitráže a v jej súvislosti Klient požaduje špecifické
služby, ktorých predmetom je najmä, no nie výlučne, právne zastupovanie Klienta v
Arbitráži, ako aj právne poradenstvo pri príprave Arbitráže a súvisiacich konaní, na
ktoré sa nevzťahuje postup pre zadávanie zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a

C.

Klient má záujem o poskytnutie právneho zastupovania v prípadných ďaľších
rozhodcovských, zmierovacích, súdnych, správnych alebo iných obdobných konaniach
a o poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v rámci týchto konaní a za poskytovanie
uvedených služieb uhradí Zástupcovi dohodnutú odmenu,
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Zmluvy v nasledovnom znení:
Článok I.
Predmet Zmluvy a rozsah zastupovania

1.1

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zástupcu:

1.1.1. právne zastupovať Klienta v Arbitráži a poskytovať Klientovi právne poradenstvo
v súvislosti s Arbitrážou a prípadnými s ňou súvisiacimi konaniami.
Služby poskytované Zástupcom pre Klienta v súvislosti s Arbitrážou podľa tohto
bodu Zmluvy budú zahŕňať všetky úkony súvisiace s týmto druhom zastupovania
a Arbitrážou, ktoré sú definované najmä nasledovne:
(i) právne zastupovanie Klienta v Arbitráži a prípadnými s ňou súvisiacimi
konaniami a
(ii) vykonávanie alebo zabezpečenie vykonania všetkých ďalších úkonov
súvisiacich s Arbitrážou a prípadnými s ňou súvisiacimi konaniami v mene
Klienta a v jeho zastúpení, ktoré Zástupca uzná za nevyhnutné, a ktoré sú v
súlade s jeho povinnosťami tak, ako ich určuje príslušná stavovská organizácia
a aj England and Wales Solicitors´ Regulation Authority Code of Conduct.
(ďalej len „Zastupovanie“)
1.1.2. poskytovať právne poradenstvo pri príprave ďalších potenciálnych rozhodcovských
konaní, zmierovacích konaní, súdnych konaní, správnych konaní alebo iných
obdobných konaní a aj zastupovať Klienta v nich, podľa špecifikácie uvedenej nižšie
v tomto bode.
Predmetom tejto Zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy je záväzok Zástupcu, za
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podmienok stanovených v tejto Zmluve, vykonávať pre Klienta právne poradenstvo
vo veci prípravy ďalších potenciálnych rozhodcovských konaní, zmierovacích
konaní, súdnych konaní, správnych konaní alebo iných obdobných konaní, ktoré
budú výsledkom aplikácie koncesnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená dňa 20. 05. 2016
medzi Klientom ako verejným obstarávateľom a spoločnosťou Zero Bypass Limited,
spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Anglicka a Walesu, so sídlom
CMS Cameron McKenna, LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N
6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, súkromnou akciovou
spoločnosťou zapísanou v Companies House pod číslom: 9905508, konajúcou
prostredníctvom organizačnej zložky Zero Bypass Limited, organizačná zložka, so
sídlom Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 02 Bratislava,
IČO: 50 110 276, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Po, vložka č.: 3188/B ako koncesionárom - koncesia na projektovanie,
výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača
a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP, v znení jej dodatkov
(ďalej len „Koncesná zmluva“), najmä ale nie len týkajúce sa externých udalostí
podľa ustanovení Koncesnej zmluvy, ktoré by znamenali pre Klienta ďaľšie
rozhodcovské, zmierovacie, súdne, správne alebo iné obdobné konania (ďalej len
„Právne poradenstvo").
1.2

Pokiaľ sa akýkoľvek spor podľa ustanovení Koncesnej zmluvy stane predmetom
rozhodcovského konania v súlade s ustanoveniami Koncesnej zmluvy a Klient sa
rozhodne poveriť zastupovaním v tomto konaní Zástupcu, aplikujú sa na takéto konanie
ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa Arbitráže. Pre zmierovacie konania, súdne konania,
správne konania alebo iné obdobné konania, v ktorých sa Klient rozhodne poveriť
zastupovaním Zástupcu, sa ustanovenia týkajúce sa Arbitráže použijú primerane.
(Zastupovanie a Právne poradenstvo spolu ďalej len „Služby“)
Článok II.
Spôsob a rozsah poskytovaných Služieb

2.1

Zástupca je povinný poskytovať Služby riadne a včas. Služba je poskytnutá riadne, ak
spĺňa všetky požiadavky podľa Zmluvy a požiadavky a/alebo inštrukcie Klienta a ak
zodpovedá účelu, na ktorý bola inštrukcia a/alebo požiadavka zadaná.

2.2

Služby musia byť poskytnuté v náležitej kvalite, v súlade s platnými a účinnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a bez vád, ktoré by
mohli mať za následok vznik škody na strane Klienta alebo tretej osoby.

2.3

Zástupca sa zaväzuje, že Klientovi poskytne Služby s náležitou odbornou starostlivosťou
a spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám a/alebo inštrukciám Klienta. V súlade s
podmienkami tejto Zmluvy sa Zástupca zaväzuje poskytovať Služby prostredníctvom
svojich zamestnancov, ktorí majú zodpovedajúcu odbornú kvalifikáciu a odborné
skúsenosti zodpovedajúce predmetu tejto Zmluvy a spĺňajú podmienky pre poskytovanie
právnych služieb podľa Zákona o advokácii a ostatných platných a účinných všeobecne
záväzných právnych predpisov. V prípade, ak Zástupca bude poskytovať Služby
prostredníctvom tretej osoby (subdodávateľa) na základe písomného poverenia,
zodpovedá za odbornosť poverenej osoby (subdodávateľa).
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2.4

Zástupca nevykoná žiadne zmeny v priebehu poskytovania Služieb, ktoré by negatívne
ovplyvnili postavenie Klienta alebo výrazne znížili kvalitu Služieb alebo zvýšili náklady
Klienta na takéto Služby.

2.5

Zástupca je povinný poskytovať Služby podľa inštrukcií a/alebo požiadaviek Klienta a v
súlade s jeho záujmami, ktoré sú mu známe, a o ktorých bude Zástupca Klientom v
primeranom čase a priebežne oboznamovaný.

2.6

Klient udelí Zástupcovi inštrukciu písomne (t.j. listom alebo elektronicky
prostredníctvom e-mailu) po tom, ako Zástupca Klientovi predloží všetky relevantné
podklady, z ktorých budú vyplývať navrhované varianty postupov, a z ktorých budú
zrejmé všetky
výhody a nevýhody danej varianty a aj odporúčanie daného
postupu/varianty (vrátane odôvodnenia).

2.7

Ak inštrukcia a/alebo požiadavka Klienta podľa názoru Zástupcu zásadným spôsobom
odporuje záujmom Klienta, je Zástupca povinný na nevhodnosť takýchto inštrukcií
a/alebo požiadaviek Klienta písomne upozorniť. Klient môže kedykoľvek inštrukciu
a/alebo požiadavku zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zástupca je povinný na základe
takéhoto zrušenia inštrukcie a/alebo požiadavky ukončiť vykonávanie úkonu v rámci
poskytovania Služieb.

2.8

Zástupca je povinný bezodkladne informovať Klienta o všetkých skutočnostiach, o
ktorých sa dozvie počas poskytovania Služieb, a ktoré by mohli spôsobiť zmenu
pôvodných inštrukcií a/alebo požiadaviek Klienta, vznik novej inštrukcie alebo zánik
pôvodnej inštrukcie a/alebo požiadavky. Zástupca sa môže odchýliť od inštrukcií Klienta
jedine v prípade, že je to bezodkladne nevyhnutné v záujme Klienta a Zástupca nedokáže
získať včas jeho súhlas, o čom je Zástupca povinný bezodkladne Klienta informovať.

2.9

Zástupca musí poskytovať Služby s náležitou odbornou starostlivosťou, čestne,
zodpovedne a v adekvátnej forme. Zástupca musí zároveň dbať na účelnosť, efektívnosť
a hospodárnosť poskytovaných Služieb.

2.10 Zástupca je povinný poskytnúť Klientovi návrhy podaní, ktoré majú byť predložené pred
arbitrážny tribunál vopred tak, aby mal Klient dostatočný čas revidovať tieto návrhy pred
ich podaním. Zmluvné strany si pre každý takýto prípad určia časovú lehotu osobitne.
2.11 Zástupca predloží Klientovi na odsúhlasenie, po účinnosti tejto Zmluvy, zoznam svojich
zamestnancov a tretích osôb (ktorých poskytne prostredníctvom subdodávateľov),
ktorých navrhuje využiť pri poskytovaní Služieb vrátane podkladov preukazujúcich ich
odbornú kvalifikáciu a relevantnú prax v danej oblasti, pričom platí, že využitie
experta/expertov, prípadne aj zmena týchto expertov počas trvania Zmluvy podlieha
schváleniu zo strany Klienta.
2.12 Zástupca potvrdzuje, že je advokátom (euroadvokátom) podľa § 30 a nasl. Zákona
o advokácii a súčasne osoby, ktoré budú odsúhlasené Klientom a prostredníctvom
ktorých bude poskytovať Služby podľa tejto Zmluvy, budú spĺňať podmienky ustanovené
podľa Zákona o advokácii.
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Článok III.
Rozsah povinností
3.1

Zástupca sa zaväzuje poskytnúť Zastupovanie v prospech Klienta tak, aby bola pozícia
Klienta v Arbitráži čo najvýhodnejšia a zaväzuje sa vykonať všetky úkony za podmienok
dohodnutých touto Zmluvou potrebné na:
(a) vedenie obhajoby Klienta v Arbitráži,
(b) informovanie Klienta o odporúčaniach Zástupcu,
(c) zodpovedanie otázok Klienta.

3.2

Klient a Zástupca berú na vedomie, že na úroveň poskytovaného Zastupovania podľa
tejto Zmluvy má vplyv aj včasné poskytnutie súčinnosti zo strany Klienta, najmä
poskytnutie všetkých podkladov potrebných pre Arbitráž, ktoré je Klient objektívne
schopný a oprávnený poskytnúť.

3.3

Osobou oprávnenou vystupovať v mene Klienta a oprávnenou dávať Zástupcovi záväzné
inštrukcie, požiadavky a/alebo súhlasy týkajúce sa poskytovania Služieb, je minister
dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Povereným zamestnancom Klienta, ktorý koná
menom Klienta a je oprávnený zadávať odporúčania, inštrukcie a/alebo požiadavky
Zástupcovi, potvrdzovať vecnú správnosť poskytnutého plnenia, a to pri bežných
úkonoch alebo úkonoch, ktoré neznesú odklad, vrátane obhajoby Klienta v Arbitráži, je
osoba oprávnená konať v zmluvných veciach za Klienta uvedená v identifikačných
údajoch Zmluvných strán. Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky a osoba
oprávnená konať v zmluvných veciach za Klienta uvedená v identifikačných údajoch
Zmluvných strán môžu v rozsahu svojich oprávnení písomne poveriť zamestnancov
Klienta a/alebo tretie osoby na uskutočnenie konkrétnych úkonov vo veci tejto Zmluvy.

3.4 Zastupovanie v Arbitráži bude viesť za Zástupcu pán Dominic Lacey. Táto osoba sa
zaväzuje, že bude dohliadať a osobne pracovať na tejto veci. Pani Catherine Andrews
a pani Jennifer Hurley budú vystupovať ako hlavné kontaktné osoby pre komunikáciu
medzi Klientom a Zástupcom ohľadom Arbitráže. Všetky informácie zdieľané medzi
Klientom a Zástupcom (a naopak) budú doručované a preberané vyššie uvedenými
zástupcami, ktorí sú plne zodpovední za včasnú a riadnu komunikáciu s Klientom.
3.5 V prípade zmeny alebo doplnenia osôb podľa bodu 3.3 a 3.4 tejto Zmluvy, si túto
skutočnosť Zmluvné strany oznámia písomne, pričom nie je potrebné uzatvorenie
dodatku k Zmluve. Klient si vyhradzuje právo túto zmenu alebo doplnenie osôb podľa
bodu 3.4 schváliť.
3.6 Zástupca má obmedzenú zodpovednosť za akékoľvek nároky uplatnené voči Klientovi
v súvislosti s nedbalivostným konaním Zástupcu a/alebo porušením podmienok Zmluvy
(vrátane akéhokoľvek opomenutia konania) zo strany Zástupcu alebo akýmkoľvek iným
spôsobom vyplývajúcim z poskytovania Služieb Zástupcom, a to v rozsahu uzatvoreného
poistenia do celkovej výšky 30.000.000,- Eur (slovom: tridsať miliónov Eur), ak sa
nedohodne s Klientom písomne inak. V prípade preukázaného úmyselného konania
Zástupcu nie je zodpovednosť Zástupcu ničím limitovaná.
3.7 Zástupca má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, ak sú splnené
podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o RPVS“). Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok odstúpenie od
Zmluvy zo strany Klienta. Zástupca je povinný byť počas celého trvania Zmluvy zapísaný
v registri partnerov verejného sektora a dodržiavať povinnosti podľa Zákona o RPVS
a prostredníctvom oprávnenej osoby overovať identifikáciu konečných užívateľov
výhod.
Článok IV.
Subdodávatelia
4.1

Zástupca je oprávnený písomne poveriť subdodávateľa, aby v mene Zástupcu poskytoval
časť Služieb. V prípade, ak budú Služby poskytované subdodávateľmi, títo podliehajú
schváleniu Klientom vopred. Jednotliví experti, ktorých poskytne subdodávateľ pre
poskytovanie Služieb podliehajú osobitnému schváleniu Klientom podľa čl. II. bod. 2.11.
Zmluvy (Subdodávateľ a jednotliví experti subdodávateľa ďalej len „Subdodávateľ“).
V prípade, ak bude mať počas plnenia Zmluvy Zástupca záujem uzavrieť Zmluvu s
ďalším Subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na poskytovaní Služieb, je povinný
rešpektovať nasledovné pravidlá:
a)

V prípade, ak sú splnené podmienky podľa § 2 Zákona o RPVS, Subdodávateľ má
povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto
povinnosti alebo výmaz Subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora môže
mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany Klienta. Subdodávateľ je povinný
byť počas celého trvania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
dodržiavať povinnosti podľa Zákona o RPVS a prostredníctvom oprávnenej osoby
overovať identifikáciu konečných užívateľov výhod.

b) Každý Subdodávateľ musí byť schopný poskytnúť príslušnú časť Služieb v rovnakej
kvalite ako Zástupca. Identifikáciu Subdodávateľa spolu s čestným vyhlásením
Zástupcu, že tento Subdodávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie Služieb podľa
tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov (najmä Zákon o advokácii), musí
Zástupca predložiť Klientovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím
plánovaného poskytovania Služieb prostredníctvom subdodávky, pokiaľ túto lehotu
Klient neurčí inak. Klient má právo odmietnuť podiel na poskytovaní Služieb
Subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v Zmluve.
4.2

Zmena Subdodávateľa Zástupcu môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim
písomným súhlasom Klienta. V prípade, že dôjde k zmene Subdodávateľa bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Klienta, alebo ak Subdodávateľ nesplní
podmienku uvedenú v tejto Zmluve, alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra partnerov
verejného sektora, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a
Klient bude oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
V prípade, ak Zástupca využije v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy Subdodávateľov,
je povinný zabezpečiť splnenie povinností Subdodávateľov vyplývajúcich zo Zákona o
RPVS, a to počas celého trvania tejto Zmluvy. Zabezpečením sa rozumie najmä
povinnosť Zástupcu informovať Subdodávateľa o povinnosti zápisu v registri partnerov
verejného sektora a následne predložiť dôkaz o zápise Subdodávateľa v registri partnerov
verejného sektora Klientovi, a to kedykoľvek na jeho požiadanie. V prípade nesplnenia
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tejto povinnosti Zástupcom má Klient právo odstúpiť od Zmluvy.
4.3

Zmluvné strany berú na vedomie, že Zástupca po vzájomnej dohode Zmluvných strán,
môže zabezpečiť podľa tejto Zmluvy Klientovi služby súdnych znalcov alebo iných
odborne spôsobilých osôb (napríklad odborníkov v oblasti stavebníctva, omeškania
projektu, finančníctva, alebo iných odborníkov), a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
poskytovanie Služieb Klientovi (ďalej len „Odborný poradca“). Pre vylúčenie
pochybností platí, že Odborný poradca je osoba odlišná od osoby, ktorá vykonáva
poskytovanie právnych služieb vo vzťahu k Službám a poskytuje len nevyhnutné
podklady potrebné na riadne poskytnutie Služieb. Výber Odborných poradcov,
dohodnutý rozsah prác, zodpovednosť Odborných poradcov, spôsob odškodnenia Klienta
a/alebo Zástupcu na individuálnom princípe a prípadný dohľad Zástupcu nad takýmto
poradenstvom podlieha odsúhlaseniu zo strany Klienta. Dohoda o poskytovaní
poradenstva medzi Odborným poradcom a Zástupcom nemôže žiadnym spôsobom
svojim obsahom odporovať princípom, požiadavkám a zásadám tejto Zmluvy a platným
a účinným všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky.

4.4

Zástupca riadi zabezpečenie podkladov priamo súvisiacich so Službami, ktoré majú
všetci títo Odborní poradcovia zabezpečiť, a to vrátane konečných termínov pre
vykonanie úloh potrebných pre účely zabezpečenia Služieb.

Článok V.
Odmeny, výdavky a náklady
5.1

V súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky je Klient povinný, v prípade ak
Zástupca poskytne Služby v súlade s podmienkami Zmluvy, uhradiť Zástupcovi odmeny
a nahradiť Zástupcovi výdavky a náklady v súlade s čl. VI. Zmluvy a v súlade s
nasledovnými podmienkami:

5.1.1 Odmena za Služby
5.1.1.1 Klient sa zaväzuje vyplatiť Zástupcovi odmenu za riadne poskytnuté Služby, ktorá
sa vypočíta na základe hodinovej sadzby stanovenej v prílohe č. 1 tejto Zmluvy,
a to ako súčin počtu hodín a príslušnej hodinovej sadzby.
5.1.1.2 Zástupca nie je oprávnený požadovať odmenu za Služby, pri ktorých Zástupca
nepostupoval s náležitou odbornou starostlivosťou. V prípade, ak Klient uhradí
odmenu za Služby, ktoré sa neskôr preukážu ako neposkytnuté s náležitou
odbornou starostlivosťou, má Klient právo požadovať refundáciu už zaplatenej
odmeny.
5.1.2 Cestovné výdavky
Klient refunduje Zástupcovi preukázané, nevyhnutné a účelne vynaložené cestovné
výdavky, ako aj výdavky na ubytovanie a vedľajšie výdavky bezprostredne súvisiace s
cestovaním pre potreby Zastupovania. Jednotlivé výdavky na ubytovanie budú
obmedzené maximálnou sumou, a to spolu 150,- Eur (slovom: jednostopäťdesiat Eur)
osoba/deň. Jednotlivé cestovné výdavky budú obmedzené maximálnou sumou, a to 500,-
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Eur (slovom: päťsto Eur) za jednu letenku v economy class. V prípade, že suma
celkových cestovných výdavkov za kalendárny mesiac presiahne sumu 3.000,- Eur
(slovom: tritisíc Eur), uhradenie ďalších, hoci aj odôvodnených cestovných výdavkov,
bude podliehať schváleniu Klientom. K rozpisu podľa bodu 6.2 čl. VI Zmluvy je Zástupca
povinný Klientovi predložiť doklady preukazujúce spôsob a výšku vynaložených
finančných prostriedkov na výdavky podľa tohto bodu.
5.1.3 Poplatky a výdavky arbitrážneho tribunálu
Klient sa zaväzuje okamžite uhradiť všetky poplatky a výdavky podľa pokynov a v
lehotách uložených v rozhodnutiach arbitrážneho tribunálu súviasiach s Arbitrážou, za
predpokladu, že od Zástupcu dostane požiadavku s aspoň pätnásť (15) dňovým
predstihom. Ak nie je dohodnuté inak, Zástupca nenesie žiadnu zodpovednosť za úhradu
poplatkov alebo nákladov a výdavkov arbitrážneho tribunálu, iného príslušného orgánu
a/alebo administratívneho orgánu, okrem prípadu, ak Zástupca zavinil oneskorené
doručenie rozhodnutí Klientovi.
5.1.4 Refundácia nákladov
Zástupca je oprávnený fakturovať Klientovi len preukázané a vzniknuté náklady, ktoré
má Zástupca vynaložiť na Odborných poradcov. Zástupca súhlasí, že takéto náklady sa
budú považovať za oprávnené len ak bolo poradenstvo, ktoré poskytli Odborní
poradcovia, nevyhnutné a vopred odsúhlasené Klientom a ak sú náklady primerané,
preukázané a odsúhlasené Klientom. Klient uhradí takéto vyfakturované a odsúhlasené
náklady na Odborných poradcov zahrnuté do faktúr Zástupcu pred tým, ako je Zástupca
povinný uhradiť faktúry Odborným poradcom za predpokladu, že Zástupca riadne a včas
predloží faktúru Klientovi, pričom minimálna lehota splatnosti takejto faktúry nesmie byť
kratšia ako tridsať (30) dní. Klient a Zástupca sa dohodli, že náklady Odborných poradcov
budú podliehať súhlasu Klienta vopred, pred vynaložením takýchto nákladov.
Klient bude refundovať Zástupcovi náklady na Odborných poradcov vo výške, ktorá
zodpovedá faktúre Odborných poradcov vystavenej Zástupcovi. Náklady na Odborných
poradcov sa vypočítajú podľa hodinových sadzieb uvedených v prílohe č. 1 bod B.
Zmluvy, a to ako súčin počtu hodín a príslušnej hodinovej sadzby, pričom tieto hodinové
sadzby sú maximálne.

Článok VI.
Platobné podmienky
6.1

Zástupca bude Klientovi zasielať mesačné faktúry za odmeny, výdavky a náklady podľa
článku V. tejto Zmluvy, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy. Klient Zástupcovi uhradí
oprávnené odmeny, výdavky a náklady podľa čl. V. tejto Zmluvy v eurách (EUR).
V prípade ak výdavky vzniknú v inej mene ako v eurách (EUR), Zástupca použije
aktuálny výmenný kurz posledný deň mesiaca, za ktorý vystavil faktúru. Konverzia
všetkých mien musí byť poskytnutá Klientovi pri predkladaní faktúry. Klient uhradí
faktúry vystavené Zástupcom do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia
faktúry za poskytnuté Služby Klientovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitostí podľa
platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8

6.2

K faktúre Zástupca priloží podrobný a prehľadný rozpis poskytnutých Služieb. S
ohľadom na skutočnosť, že uvedené rozpisy k poskytnutým Službám môžu obsahovať
dôverné informácie chránené pred zverejnením v súlade so zásadami zachovania
dôvernosti v právnom styku, mali by sa uchovávať osobitne od účtovných a iných
dokladov súvisiacich s prípadom tak, aby boli uvedené zásady dodržané. Každý rozpis
Služieb bude rozčlenený na jednotlivé položky s cieľom poskytnúť prehľad o
jednotlivých pracovných úkonoch, ktoré vykonali aj odsúhlasení Subdodávatelia alebo
Odborní poradcovia priamo zapojení do poskytovania Služieb a celkovú sumu členenú
do kategórií odmien, výdavkov a nákladov podľa čl. V. Zmluvy. Zástupca špecifikuje
tieto odmeny, výdavky a náklady a zdôvodní ich v takomto osobitnom rozpise. Rozpis
bude poskytnutý aj v elektronickej forme. Tento rozpis podlieha schváleniu zo strany
Klienta.

6.3

Klient, konajúc rozumne, nie je povinný prevziať rozpis poskytnutých Služieb, ktoré
neboli vykonané riadne a efektívne. V tomto prípade do desiatich (10) pracovných dní
od predloženia rozpisu, Klient predloží Zástupcovi pripomienky k poskytnutým Službám
s odôvodnením, v ktorom uvedie, v čom spočíva neodbornosť poskytnutia Služieb
a/alebo rozpor poskytnutých Služieb s touto Zmluvou. Zástupca je povinný vykonať
vhodné opatrenia na odstránenie nedostatkov, a to čo najskôr, ako to bude prakticky
možné alebo zdôvodniť písomne neodôvodnenosť pripomienok Klienta bez zbytočného
odkladu. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia rozpisu s poskytnutými Službami Klientom
má účinky prevzatia. Ustanovenie predošlej vety platí obdobne aj pre opätovne zaslané
pripomienky. V prípade, ak Klient vráti Zástupcovi na prepracovanie poskytnutú
jednotlivú Službu, ktorá nebola vykonaná riadne tretíkrát, nie je Klient povinný
Zástupcovi zaplatiť odmenu za túto poskytnutú jednotlivú Službu.

6.4

Faktúra musí byť členená osobitne na odmeny, výdavky a náklady podľa čl. V. Zmluvy
vo vzťahu k poskytnutým Službám. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne
alebo neúplné údaje, Klient je oprávnený ju do dátumu jej splatnosti vrátiť Zástupcovi.
Zástupca faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú. V tomto
prípade, lehota splatnosti novej alebo opravenej faktúry bude tridsať (30) dní odo dňa
doručenia novej alebo opravenej faktúry.

6.5

Zmluvné strany sa dohodli, že Zástupca doručí faktúru na úhradu označenú číslom
Zmluvy Klienta spolu so schváleným rozpisom poskytnutých Služieb poštou, kuriérom
alebo osobne.
Článok VII.
Podávanie správ

7.1

Zástupca sa zaväzuje:
a) doručiť Klientovi:
i)

pravidelne štvrťročne a/alebo kedykoľvek na základe písomnej požiadavky
Klienta, správu zahŕňajúcu analýzu finančnej a právnej stránky poskytovania
Služieb,

ii) záverečnú správu do dvoch mesiacov po ukončení poskytnutia jednotlivej
Služby
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b) upozorniť Klienta bez meškania na každú dôležitú zmenu v podmienkach
poskytovania Služieb alebo v rozvrhu poskytovania Služieb.
c) okamžite informovať Klienta o každej skutočnosti alebo udalosti známej
Zástupcovi, ktorá by sa mohla podstatne dotknúť alebo závažne ovplyvniť výsledok
poskytovania Služieb;
d) v prípade akéhokoľvek ukončenia Zmluvy podľa tejto Zmluvy, vypracovať do
tridsiatich (30) kalendárnych dní záverečnú správu, v ktorej je povinný upozorniť
na všetky riziká vyplývajúce z ukončenia poskytovania Služieb s dohodou, že
odmena, výdavky a náklady podľa čl. V. Zmluvy budú vyplatené až po doručení
tejto správy, ktorá musí byť Klientom prevzatá na základe preberacieho protokolu.

Článok VIII.
Zánik Zmluvy
8.1

Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby podľa bodu 14.1 Zmluvy,
b) písomnou dohodou Zmluvných strán,
c) písomným odstúpením od Zmluvy,
d) písomnou výpoveďou.

8.2

Dohoda podľa bodu 8.1 písm. b) tohto článku Zmluvy musí byť uzatvorená písomne,
podpísaná oboma Zmluvnými stranami a musí obsahovať dohovor o vzájomnom
vyrovnaní nevysporiadaných pohľadávok a záväzkov vzniknutých v súvislosti
so Zmluvou, inak je neplatná.

8.3

Klient a Zástupca majú právo vypovedať túto Zmluvu písomnou výpoveďou s troj (3)
mesačnou výpovednou lehotou, adresovanou druhej Zmluvnej strane. Výpovedná lehota
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a končí uplynutím posledného dňa tretieho (3) nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
pokiaľ nie je dohodnuté inak.

8.4

Klient môže túto Zmluvu vypovedať s uvedením dôvodov alebo aj bez udania dôvodu. V
prípade vypovedania Zmluvy bez udania dôvodu, je Klient povinný uhradiť Zástupcovi
odmenu, výdavky a náklady podľa ustanovení tejto Zmluvy, ktoré mu preukázateľne
vznikli v súvislosti s poskytovaním Služieb, do uplynutia výpovednej lehoty.

8.5

Zástupca môže túto Zmluvu vypovedať Klientovi s uvedením dôvodov alebo aj bez
udania dôvodu. V prípade vypovedania Zmluvy je Klient oprávnený predĺžiť výpovednú
lehotu až do výberu nového zástupcu v Arbitráži.

8.6

Zástupca môže odstúpiť od Zmluvy, len ak nastanú nasledovné okolnosti:
a) ak dôjde k akémukoľvek konfliktu záujmov podľa článku IX. tejto Zmluvy a nie je
možné od Zástupcu spravodlivo požadovať ich odstránenie, alebo to nie je
objektívne možné,
b) ak Klient neuhradí Zástupcovi oprávnené odmeny, výdavky a náklady podľa článku
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V. tejto Zmluvy najmenej v dvoch (2) prípadoch, počas ktorýchkoľvek šiestich (6)
po sebe nasledujúcich mesiacov, napriek tomu, že bol o to písomne požiadaný
a Zástupca preukáže, že poskytol Služby v súlade s touto Zmluvou a
c) ak by došlo pokračovaním poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy k
preukázateľnému porušeniu etických alebo profesijných povinností, ktoré Zástupca
musí dodržiavať. Konanie Klienta nesmie v žiadnom prípade viesť k tomu, aby bolo
poskytovanie Služieb zo strany Zástupcu nezákonné alebo neetické. Bez ohľadu na
akékoľvek iné ustanovenie, nič v tejto Zmluve nemôže byť vykladané spôsobom,
ktorým by sa vyžadovalo od Zástupcu konať v rozpore s právom alebo s pravidlami
stavovských komôr v príslušných jurisdikciách.
8.7

Odstúpenie od Zmluvy pre podstatné porušenie povinností je prípustné, ak to umožňuje
táto Zmluva alebo právne predpisy Slovenskej republiky.

8.8

Za podstatné porušenie povinností, pre ktoré je Klient oprávnený odstúpiť od Zmluvy, sa
považuje:
a) ak súd právoplatne uzná ktoréhokoľvek z členov štatutárneho orgánu Zástupcu, z
členov tímu Zástupcu alebo zamestnancov Zástupcu za vinných z trestného činu
bezprostredne súvisiaceho s uzatváraním a/alebo plnením Zmluvy,
b) Zástupca poskytne ktorúkoľvek Službu neodborne, pričom toto pochybenie
neodstráni ani v primeranej dodatočnej lehote určenej Klientom, ktorá nesmie byť
kratšia ako sedem (7) pracovných dní odo dňa doručenia písomného upozornenia
Zástupcovi od Klienta,
c) opakované neposkytnutie informácií na žiadosť Klienta o priebehu poskytovania
Služby,
d) neodôvodnené nedodržanie inštrukcie a/alebo požiadaviek Klienta,
e) podstatné omeškanie (t. j. viac ako tridsať (30) dní; v prípade tribunálom uložených
lehôt akékoľvek nedodržanie takto určenej lehoty) v poskytovaní Služby zavinené
Zástupcom,
f)

akékoľvek iné porušenie povinností Zástupcu podľa tejto Zmluvy, ktoré nebude
odstránené ani v dodatočnej lehote stanovenej Klientom, ktorá nesmie byť kratšia
ako sedem (7) pracovných dní po doručení písomného upozornenia Zástupcovi od
Klienta o takomto porušení povinnosti a o požadovanej náprave,

g) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie voči Zástupcovi alebo voči
ktorémukoľvek jeho členovi.
8.9

Zástupca bude archivovať iba nevyhnutné dokumenty, pre ktoré túto povinnosť určujú
právne predpisy Slovenskej republiky, a to na obdobie v nich stanovených. Ostatné
dokumenty, ktoré nepodliehajú archivácii podľa príslušného právneho predpisu
Slovenskej republiky, budú zo strany Zástupcu Klientovi vrátené alebo na základe
písomnej inštrukcie Klienta zničené, a to do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia výpovednej lehoty podľa tejto Zmluvy alebo odo dňa ukončenia tejto Zmluvy.

8.10 Ak by prerušenie Zastupovania, v dôsledku vypovedania alebo odstúpenia od Zmluvy
ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, malo negatívny dopad na Zastupovanie, je Zástupca
povinný na základe požiadavky Klienta zabezpečiť také nevyhnutné úkony, ktoré
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neznesú odklad, a ktoré odstránia tieto negatívne dopady, pričom za takéto úkony patrí
Zástupcovi odmena v súlade s touto Zmluvou, ak ich sám Zástupca nezavinil a/alebo
nespôsobil.
8.11 Bez ohľadu na vyššie uvedené, Zástupca súhlasí, že nie je oprávnený na kompenzáciu za
akékoľvek špecifické konania, pri ktorých Zástupca nepostupoval v súlade s odbornou
starostlivosťou. Akékoľvek ukončenie tejto Zmluvy bude zároveň mať za následok
automatické odvolanie plnej moci udelenej Zástupcovi, a to s účinnosťou ku dňu splnenia
všetkých záväzkov na základe tejto Zmluvy, vrátane úkonov v zmysle tohto bodu
Zmluvy.
Článok IX.
Konflikt záujmov
9.1

Zástupca potvrdzuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy neposkytoval pre žiadnu inú entitu
právne služby vo veciach, ktoré sú a/alebo súvisia s predmetom tejto Zmluvy, ani v
akýchkoľvek súvisiacich prípadoch alebo veciach, v ktorých záujmy sú v rozpore so
záujmami Klienta.

9.2

Zástupca potvrdzuje, že záujmy Zástupcu, záujmy zamestnancov Zástupcu a tretích osôb
konajúcich v mene Zástupcu a osobne zúčastnených na poskytovaní Služieb a osôb
Zástupcu podľa § 21 Zákona o advokácii, nie sú v rozpore so záujmami Klienta, ktoré
sú mu známe.

9.3

Zástupca vyhlasuje, že si nie je vedomý informácií o inom svojom klientovi alebo
bývalom klientovi, ktoré by mohli neoprávnene zvýhodniť Klienta.

9.4

Zástupca potvrdzuje, že nemá v súčasnosti žiaden záujem, ani nenadobudne žiaden
záujem, či už priamy alebo nepriamy, v akejkoľvek veci, ktorá súvisí s vecou, ktorá je
predmetom tejto Zmluvy.

9.5

Na účely, aby Zástupca nebol v konflikte so zastupovaním Klienta alebo jeho iných
klientov, Zástupca pravidelne žiada klientov o zdržanie sa konfliktu záujmov vo veciach
odlišných od vecí, v ktorých ich zastupuje. V prípade ak Zástupca bude disponovať
informáciou o akomkoľvek konflikte záujmov klientov, ktorých zastupuje, bezodkladne
o tom Zástupca upovedomí Klienta.

9.6

Klient taktiež súhlasí, že v súvislosti s informáciami, ktoré Zástupca získal počas
zastupovania iných klientov, Klient ani iná osoba alebo entita nebude mať právo, ani
nebude očakávať prístup na používanie takýchto informácií. Zástupca bude rovnako
nakladať s Klientovými dôvernými informáciami a obchodnými tajomstvami.

Článok X.
Mlčanlivosť a ochrana údajov
10.1 Všetky informácie, ktoré si Zmluvné strany pre splnenie predmetu Zmluvy navzájom
poskytli počas predzmluvných rokovaní, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto
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informácie tretej osobe môže Zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom
súhlase druhej Zmluvnej strany. Uvedené informácie sa zaväzuje chrániť ako vlastné,
využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, nezneužívať a nesprístupniť
ich tretím osobám. Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez
výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ak Zmluva
neustanovuje inak alebo ak zo Zmluvy nevyplýva inak. Za dôverné informácie sa na
účely Zmluvy pokladajú aj všetky informácie, údaje alebo iné skutočnosti, o ktorých sa
Zmluvná strana dozvedela na základe a/alebo v spojení so Zmluvou (ďalej len „Dôverné
informácie“).
10.2 Zástupca týmto berie na vedomie, že v priebehu plnenia svojich povinností
vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa môže oboznamovať s Dôvernými informáciami, a to
najmä s finančnými údajmi a osobnými údajmi súkromných fyzických osôb a
zamestnancov Klienta.
10.3 Pre potreby tohto článku sa za Dôverné informácie okrem iného považujú informácie,
ktoré súvisia s činnosťou Zmluvnej strany, ktoré druhá Zmluvná strana priamo alebo
nepriamo získa, v písomnej, ústnej, elektronickej alebo inej forme, a to bez ohľadu na
to, či sú alebo nie sú označené ako tajné alebo dôverné.
10.4 Každá Zmluvná strana súhlasí, že vyvinie rovnaký stupeň starostlivosti a diskrétnosti,
aby zabránila zverejneniu Dôverných informácií druhej Zmluvnej strany, ktoré získa
alebo získala na základe tejto Zmluvy vo vzťahu k druhej Zmluvnej strane alebo jej
zástupcom alebo akejkoľvek tretej strane, ak povinnosť poskytnutia takejto informácie
Klientom nevyplýva z právneho predpisu Slovenskej republiky.
10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov,
ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na
zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie
množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a
dostupnosti osobných údajov. Zmluvné strany spracúvajú osobné údaje v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“),
ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
10.6

Povinnosti stanovené v tomto článku Zmluvy sa nevzťahujú na Dôverné informácie:
a) na sprístupnenie ktorých udelila druhá Zmluvná strana predchádzajúci písomný
súhlas,
b) boli zverejnené pred uzavretím tejto Zmluvy,
c) Dôverná informácia sa stala všeobecne známa, je verejne dostupná bez
akéhokoľvek pričinenia ktorejkoľvek zo Zmluvných strán,
d) sprístupnenie ktorých môže byť vyžadované podľa právnych predpisov alebo
príslušným súdom, a to v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi,
predovšetkým zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o
slobode informácií) a legislatívy týkajúcej sa ochrany pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu, platných účtovných
predpisov alebo príkazu vecne a miestne príslušného súdu, platných burzových
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predpisov alebo obdobných predpisov,
e) sprístupnenie ktorých môže byť vyžadované dozornými orgánmi, pridruženými
spoločnosťami, ručiteľmi alebo auditormi Zástupcu,
f)

zverejnenie informácií v rozsahu výslovne povolenom touto Zmluvou, alebo

g) sprístupnenie Dôverných informácií je potrebné pre príslušný arbitrážny tribunál.
10.7 Zmluvné strany sú oprávnené, za dodržania príslušných právnych predpisov (najmä
GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov) a v prípade Zástupcu aj príslušných
stavovských predpisov, sprístupniť Dôverné informácie tretím osobám, ktoré sa v súlade
s touto Zmluvou podieľajú na plnení predmetu Zmluvy, pričom tretie osoby sú povinné
prijať všetky opatrenia, ktoré zabezpečia, aby nedošlo k ďalšiemu sprístupňovaniu
Dôverných informácií.
10.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri poskytovaní informácií verejnosti o stave Arbitráže
sa budú navzájom informovať o všetkých stanoviskách a vyhláseniach poskytnutých
verejnosti.
10.9 Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.
Článok XI.
Rozhodné právo
11.1 Akékoľvek otázky týkajúce sa platnosti, výkladu alebo plnenia tejto Zmluvy sa riadia
platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez ohľadu na pravidlá týkajúce sa
kolízie právnych noriem.
11.2 Zmluvné strany potvrdzujú obojstranný záujem a úmysel riešiť zmierom všetky spory,
ktoré z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknú. V záujme vyššie uvedeného,
Zmluvné strany vynaložia všetko primerané úsilie s cieľom vyriešiť akýkoľvek spor,
ktorý vznikne v súvislosti s touto Zmluvou, rokovaním v trvaní najviac 120 dní.
11.3 Ak medzi Zmluvnými stranami, napriek ich najlepšiemu úsiliu, nedôjde k zmierlivému
ukončeniu sporu v lehote a spôsobom podľa predchádzajúceho bodu, budú všetky spory
vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou rozhodnuté príslušnými slovenskými
súdmi. Pri rozhodovaní sporu sa budú uplatňovať platné a účinné všeobecne záväzné
právne predpisy Slovenskej republiky.
Článok XII.
Zodpovednosť za škodu
12.1

V prípade omeškania Zástupcu s poskytnutím jednotlivej Služby má Klient nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty od Zástupcu vo výške 0,5% z odmeny za jednotlivé Služby
vykonávané podľa tejto Zmluvy, za každý, aj začatý deň omeškania, najviac však do
výšky 50% z odmeny jednotlivej Služby vykonávanej podľa tejto Zmluvy.

12.2

Klient nie je povinný prevziať Službu, ktorá bola poskytnutá v omeškaní, teda po lehote
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určenej príslušným orgánom alebo dohodnutej v tejto Zmluve, ak ju už kvôli
omeškaniu zo strany Zátupcu nie je možné využiť na účel, pre ktorý bolo jej vykonanie
určené, o čom musí Klient Zástupcu informovať. Po informovaní Zástupcu nie je Klient
povinný zaplatiť odmenu za Službu alebo jej časť.
12.3

Akékoľvek vyhlásenie Zástupcu voči Klientovi alebo iným subjektom nemôže byť
vykladané ako prísľub alebo záruka výsledku Arbitráže alebo súvisiacich sporov.
Zástupca nedáva žiadne takéto sľuby alebo garancie. Akékoľvek názory vyjadrené o
výsledku Arbitráže alebo súvisiacich sporov sú len vyjadrením názoru.

12.4

Klient je oprávnený uplatňovať nároky za odborné pochybenie Zástupcu. Avšak
Zástupca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za konanie alebo opomenutie iných
zástupcov Klienta v súvislosti s Arbitrážou alebo akoukoľvek inou súvisiacou vecou,
ktorí nekonajú na základe tejto Zmluvy.

12.5

Žiadna zo Zmluvných strán nie je v omeškaní s plnením svojich záväzkov za
oneskorenie alebo opomenutie konania vyplývajúce z akejkoľvek príčiny alebo
okolnosti mimo primeranú kontrolu Zmluvnej strany (vyššia moc), za podmienky, že
Zmluvná strana vynaložila primerané úsilie splniť svoje záväzky včas.

12.6

Zástupca týmto potvrdzuje, že má platné poistenie zodpovednosti za škodu vo výške
30.000.000,- Eur (slovom: tridsať miliónov Eur).

12.7

Ustanovenia o náhrade škody spôsobenej prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná
pokuta, týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie
náhrady škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

12.8

Zástupca nezodpovedá za škody vzniknuté porušením zmluvných povinností Klienta.

12.9

Zmluvné strany zodpovedajú za vzniknuté škody podľa ustanovení Obchodného
zákonníka. Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej strane pokiaľ povinná strana
preukáže, že k porušeniu jej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku
vyššej moci. To však neplatí, ak prekážka označovaná ako vyššia moc nastala až v čase,
keď bola povinná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti.

12.10 Klient nezodpovedá za škody vzniknuté porušením zmluvných povinností Zástupcu.

Článok XIII.
Komunikácia
13.1

Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, oznámenia a ostatná korešpondencia podľa tejto
Zmluvy sa zasiela na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Oznámenia a ostatná
korešpondencia sa doručuje osobne, formou doporučenej zásielky, alebo inými
prenosovými prostriedkami (zahŕňajúc emaily), ktoré umožňujú potvrdiť, že zásielka
bola adresátovi doručená. Faktúry sa doručujú poštou, kuriérom alebo osobne.

13.2

Zmluvná strana môže kedykoľvek zmeniť údaje v adrese pre doručovanie
prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného druhej Zmluvnej strane.
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13.3

Ak Klient poskytne Zástupcovi dokumentáciu v elektronickej forme, prenos sa realizuje
prostredníctvom e-mailu, resp. iným spôsobom, na ktorom sa Zmluvné strany priebežne
dohodnú.

13.4

Všetka dokumentácia, ktorá sa týka poskytnutých Služieb, musí byť predložená
Klientovi zo strany Zástupcu v slovenskom jazyku. Bežná komunikácia Zmluvných
strán môže prebiehať v anglickom jazyku.

13.5

Za deň doručenia zásielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje aj deň:
a) v ktorom ju táto Zmluvná strana odmietla prijať,
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa
odsťahoval”, “adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového
poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok XIV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
14.1

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 18 mesiacov odo dňa účinnosti tejto
Zmluvy. Pokiaľ po uplynutí doby trvania Zmluvy, bude naďalej existovať potreba
poskytovania Služieb, Zmluvné strany budú v dobrej viere rokovať o predĺžení doby
trvania tejto Zmluvy.

14.2

Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené, že ustanovenie Zmluvy sa týka Právneho
poradenstva, potom takéto ustanovenie sa na Právne poradenstvo aplikuje primerane.
Klient nie je povinný poveriť Zástupcu zastupovaním vo všetkých konaniach
uvedených v čl. I bode 1.1.2 Zmluvy.

14.3

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

14.4

Práva a povinnosti výslovne neupravené Zmluvou sa budú riadiť príslušnými platnými
a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.5

Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s
právnymi predpismi Slovenskej republiky, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto
ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá účelom a právnemu významu
pôvodného ustanovenia.

14.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo
Zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti,
ktoré by im bránili platne uzavrieť Zmluvu.

14.7

Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v piatich (5) origináloch, Klient
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dostane štyri (4) originály a Zástupca jeden (1) originál.
14.8

Túto Zmluvu možno meniť len na základe písomných očíslovaných dodatkov,
podpísaných obidvomi Zmluvnými stranami.

14.9

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a
zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne za nápadne
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku, na
znak čoho ju podpísali/podpisujú.

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je jej príloha č. 1.

Za Klienta:

Za Zástupcu:

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

..................................................
Mgr. Tibor Šimoni, MBA
generálny tajomník služobného úradu

.....................................................
Dominic Lacey
partner
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Príloha č. 1 Zmluvy:
A. Odmena za poskytovanie Služieb (vrátane Subdodávateľov) podľa čl. 5.1.1
Zmluvy
Status poradcu
Medzinárodný pre Zastupovanie
Lokálny pre Zastupovanie
Medzinárodný pre Právne poradenstvo
Lokálny pre Právne poradenstvo

Odmena v Eur/hodina bez DPH
333
197
333
197

B. Hodinová sadzba pre výpočet nákladov vynaložených na Odborných poradcov

Status poradcu
Medzinárodný Odborný poradca
Lokálny Odborný poradca

Maximálna odmena v Eur/hodina
bez DPH
333
197
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