Číslo zmluvy 75/2012/1.9

RÁMCOVÁ DOHODA
o právnom zastupovaní klienta
uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii (ďalej len „zákon o advokácii"), § 269 odsek
2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
1.

Klient:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sídlo:

Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - Staré mesto

V zastúpení:

Ing. Peter Žiga, PhD.
minister životného prostredia Slovenskej republiky

IČO:

42 181 810

DIČ:

2023106679

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7000389046/8180

(ďalej len „klient")

2.

Advokát:

IURISTICO s. r. o.

Sídlo

Štefánikova 26, 040 01 Košice

V zastúpení:

JUDr. Matej Kukura, PhD., advokát a konateľ

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu :

4009320826/7500

IČO:

36 588 041

DIČ:

2021923816

IČ DPH:

SK2021923816

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro , vložka č. 15840/V
(ďalej len „advokát")
I.
Predmet zmluvy
1.

Touto zmluvou sa advokát zaväzuje na základe požiadavky klienta počas platnosti tejto
zmluvy zastupovať klienta v konaniach pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi
subjektmi v súlade so zákonom č. 586/2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ako aj pred Európskym
súdnym dvorom a v medzinárodných arbitrážnych konaniach, ktoré zahŕňajú nasledovné
činnosti:
a.
b.

c.
d.

účasť sa konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi ako aj
pred Európskym súdnym dvorom a v medzinárodných arbitrážnych konaniach,
podávanie žalôb na súdy, orgány verejnej moci a inými právnymi subjektmi ako aj na
Európsky súdny dvor a v medzinárodných arbitrážnych konaniach, v mene klienta
podľa práva Slovenskej republiky a práva Európskej únie a vykonávať s tým súvisiace
potrebné úkony,
prijímať žaloby proti klientovi podané na súdy a vykonáva s tým súvisiace potrebné
úkony,
prijímať zo súdov vyjadrenia odporcu k návrhu, repliky navrhovateľa, dupliky odporcu,
podporné listiny, doklady, vyrozumenia, oznámenia o rozhodnutí, rozhodnutia a
akékoľvek iné písomné podania a dokumenty; v tejto súvislosti robí všetky potrebné
úkony,
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e.

f.

g.
h.
i.
j.

podávať súdom, orgánom verejnej moci a inými právnymi subjektom ako aj
Európskemu súdnemu dvoru podania a vyjadrenia a uplatňuje na súdoch žiadosti,
vrátane žiadostí o podanie výkladu rozsudkov,
uplatňovať námietky v konaniach pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi
subjektmi ako aj pred Európskym súdnym dvorom a v medzinárodných arbitrážnych
konaniach a podávať odvolania a iné opravné prostriedky proti rozsudkom a
rozhodnutiam,
poskytovať dokumenty a iné informácie súdom, orgánom verejnej moci a inými
právnymi subjektom ako aj Európskemu súdnemu dvoru,
prijímať oznámenia a podávať písomné podania a vyjadrenia klienta v konaniach o
prejudiciálnych otázkach,
zúčastňovať sa ústnych pojednávaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými
právnymi subjektmi ako aj pred Európskym súdnym dvorom,
poskytovať ostatné nevyhnutné služby a služby na požiadanie zo strany klienta.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že advokát bude poskytovať právne služby uvedené v bode 1
tohto článku zmluvy len na základe uzatvorenej čiastkovej zmluvy. Čiastkovou zmluvou sa
pre účely tejto zmluvy rozumie aj klientom vystavená a advokátom akceptovaná objednávka
(požiadavka), pričom momentom akceptácie objednávky zo strany advokáta sa považuje
čiastková zmluva za platnú a účinnú. Objednávka sa rovnako považuje za akceptovanú aj v
prípade, ak advokát bez uvedenia dôvodov, nepotvrdí akceptáciu objednávky najneskôr do
dvoch pracovných dní odo dňa jej obdržania od klienta, pričom za deň akceptácie
objednávky sa bude považovať nasledujúci deň po uplynutí tejto lehoty.

3.

Advokát sa zaväzuje vykonať všetky úkony pri poskytovaní právnej služby podľa
predchádzajúcich odsekov včas, riadne, svedomito, za dôsledného využitia všetkých
dostupných zákonných prostriedkov.

4.

Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými
právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.

5.

Advokát je povinný na požiadanie klienta vždy predložiť klientovi v lehote stanovenej
klientom písomnú správu o stave poskytovanej právnej služby. Za poskytnutie písomnej
správy o stave poskytovanej právnej služby nevzniká advokátovi nárok na úhradu odmeny
ani hotových výdavkov.
II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

2.

Klient sa zaväzuje:
a)

poskytnúť advokátovi na jeho požiadanie, alebo aj z vlastnej iniciatívy, ak to považuje
za potrebné, všetky informácie a podklady potrebné pre riadne splnenie predmetu
zmluvy zo strany advokáta a to poštou, telegraficky, faxom, e-mailom, telefonicky,
prípadne iným podobným spôsobom a to bez zbytočného odkladu; faxové a e-mailové
správy nie je potrebné potvrdzovať aj doručením poštou (to isté platí aj pre advokáta);

b)

zaplatiť advokátovi dohodnutú odmenu alebo iné náhrady ak boli dohodnuté;

c)

poskytnúť advokátovi inú súčinnosť potrebnú pre naplnenie predmetu zmluvy.

Advokát sa zaväzuje:
a. Pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho
pokynmi; ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
nie je nimi viazaný, ale je povinný o tom klienta vhodným spôsobom poučiť;
b. pri výkone advokácie konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne
prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia
pokladá za prospešné;
c. dbať na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb;
d. postupovať pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu,
pritom dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis
advokátskej komory;
e. zachovávať mlčanlivosť v zmysle článku III. tejto zmluvy;
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f.

dodržiavať Ústavu, zákony a predpisy vydané na ich vykonanie a v ich medziach sa
riadiť príkazmi klienta;

g. vykonať neodkladné úkony, aby klientovi nevznikla škoda, najmä ak nemôže včas
získať vyjadrenie klienta.
3.

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom
advokácie; zodpovednosť advokáta sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú jeho spoločníkom
alebo jeho pracovníkom.
III.
Povinnosť mlčanlivosti

1.

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie.

2.

Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po jeho zániku iba
jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie
advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých
právnych nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomnú formu.

3.

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho
právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti
zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta.

4.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú
povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.
IV.
Odmena a náhrady výdavkov

1.

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytovanie právnych služieb v zmysle § 7
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytnutú právnu pomoc podľa tejto rámcovej dohody alebo na ňu
nadväzujúcich čiastkových zmlúv ako na podielovej odmene vyjadrenej vo výške 0,65 % z
vymáhaného nároku, ktorý je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom v
prípade, že sa spor skončí úspechom.

2.

V dohodnutej odmene podľa bodu 1. tohto článku rámcovej dohody sú už zahrnuté všetky
náklady advokáta, ktoré v súvislosti s poskytnutím právnej služby podľa tejto rámcovej
dohody vynaloží, vrátane cestovných nákladov a náhrady za stratu času. V odmene nie sú
zahrnuté náklady na súdne a správne poplatky, ktoré bude hradiť klient.

3.

Ak nie je v čiastkovej zmluve dohodnuté inak, je advokát oprávnený fakturovať si
dohodnutú odmenu podľa bodu 1. tohto článku rámcovej dohody najneskôr do 15 dní odo
dňa doručenia právoplatného súdneho alebo iného rozhodnutia a to na základe faktúry s
lehotou splatnosti 60 dní odo dňa jej doručenia druhej strane.

4.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané náležitosti alebo zmluvnými
stranami dohodnuté prílohy, je klient oprávnený ju vrátiť späť na prepracovanie alebo
doplnenie, pričom nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až doručením opravenej
alebo doplnenej faktúry.

4.

Advokát sa zaväzuje v prípadných súdnych sporoch, v ktorých by na základe tejto zmluvy
zastupoval klienta, vyčísliť a uplatniť na súde trovy právneho zastúpenia v zmysle vyhlášky
č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V
prípade, ak tieto trovy právneho zastúpenia budú klientovi, alebo advokátovi priznané
právoplatným súdnym rozhodnutím a žalobcom uhradené, zaväzuje sa advokát tieto do 10
dní po ich úhrade zo strany žalobcu, poukázať v plnej výške na bankový účet klienta.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že klient neposkytuje advokátovi preddavky na zaplatenie
odmeny ani hotových výdavkov, s výnimkou súdnych a správnych poplatkov.
V.
Zodpovednosť za škodu

1.

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom
advokácie; zodpovednosť advokáta sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú jeho koncipientom
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alebo jeho zamestnancom, ak advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti
podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, povinnosť podľa tohto ustanovenia sa
vzťahuje iba na túto spoločnosť.
2.

Koncipient a iný zamestnanec advokáta nezodpovedajú klientovi za škodu spôsobenú pri
poskytovaní právnych služieb. Ich pracovnoprávna zodpovednosť voči advokátovi nie je
tým dotknutá.

3.

Každý advokát samostatne zodpovedá voči klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní
právnych služieb okrem prípadov, ak ide o spoločného klienta niekoľkých advokátov. Voči
svojim zamestnancom a iným osobám zodpovedajú advokáti spoločníci spoločne a
nerozdielne.

4.

Advokát sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť
ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho žiadať.

5.

V prípade omeškania advokáta s plnením predmetu tejto zmluvy, je klient oprávnený
uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dohodnutej odmeny za každý deň
omeškania.
VI.
Zánik zmluvy

1.

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t. j. 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa
platnosti a účinnosti. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma
zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy v
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že aj pred uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvorila,
môže ktorákoľvek zmluvná strana rámcovú dohodu vypovedať a to aj bez uvedenia
dôvodu. Dohodou strán sa výpovedná lehota stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia
druhej strane. Výpoveďou tejto rámcovej zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti
zmluvných strán z čiastkových zmlúv alebo objednávok, ktoré neboli ukončené ku dňu
zániku platnosti tejto rámcovej dohody.

3.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená vypovedať aj
čiastkovú zmluvu a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom dohodou strán sa výpovedná lehota
v prípade čiastkovej zmluvy stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia druhej strane.

4.

Po ukončení platnosti tejto rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy, bez ohľadu na
skutočnosť, či platnosť zmlúv skončila výpoveďou, uplynutím doby alebo splnením
predmetu zmluvy, je advokát povinný odovzdať klientovi bez zbytočného odkladu späť
všetky originály písomností, ktoré od klienta obdržal v súvislosti s poskytovaním právnych
služieb.

5.

Zánikom platnosti a účinnosti tejto zmluvy alebo čiastkovej zmluvy nie je dotknutá
povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa čl. III tejto zmluvy, ani nárok klienta na
zaplatenie zmluvnej pokuty za oneskorené poskytovanie právnych služieb uplatnenej do
dňa zániku zmluvy.

VII.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany uzavreli túto rámcovú dohodu slobodne, vážne, žiadna zo strán nekonala v
tiesni, v omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné strany si rámcovú
dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

2.

Ak sa stane niektorá časť tejto rámcovej dohody neplatnou, nemá to vplyv na platnosť
celej uzavretej rámcovej dohody.

3.

Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä
zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre
rámcovú dohodu rozhodujúci, vzťah k DPH atď. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia,
zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú.
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4.

Zmluvné strany doručujú na adresu sídla alebo miesta podnikania. V prípade, ak sa takto
doručovanú zásielku nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručenú dňom kedy sa
vrátila strane, ktorá zásielku doručuje. Takéto doručenie je platné a účinné.

5.

Túto rámcovú dohodu možno meniť alebo zrušovať len písomne a to pri rešpektovaní
ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.

Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch pričom každá zmluvná strana
obdrží 2 (dve) vyhotovenia.

7.

Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v rámcové dohode, riadia
ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, vyhlášky 655/2004 Z. z. o odmenách
a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník.

Klient:

Advokát:

V Bratislave dňa

V Košiciach dňa

______________________________________

___________________________

Ing. Peter Žiga, PhD.

JUDr. Matej Kukura, PhD.

minister životného prostredia Slovenskej republiky

advokát a konateľ
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