
MANDÁTNA ZMLUVA
(O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB)

medzi

Štátnou pokladnicou

a

TaylorWessing elniwic advokáti s. r. o.
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Táto Mandátna zmluva (Zmluva o poskytovaní právnych služieb) (ďalej len „ZmI~w~“) bola uzavretá
podľa ustanovení ~ 566 a nasi zákona Č. 513í1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisoV medzi:

Mandant:

Názov: Štátna pokladnica

Sídlo: RadlinskéhO 32, P.O.BOX 13, 610 05 Bratislava 15

iČO: 360 65 340

DIČ: 2021706544

Číslo účtu: SK43 8180 0000 0070 0000 1494

Zastúpená RNDr. Dušan Jurčák, riaditel‘ Štátnej pokladnice

Štátna pokiadnica je zriadená zákonom Č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(ďalej ako ‚J~j~nt“ alebo ako „~~~nt‘);

a

Mandatár:

TaylorWeSsing elniwic advokáti s. r. o. ‚ so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 905
832, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 33669IB,

(d‘alej ako „I~y~prWe5siflď‘ alebo ako „Mandatár“);

(d‘alej spoloČne ako „Zmluvné strarn~“ a každý samostatne ako „Zmiuvná str~n~‘);

za nas‘edovných podmienok:

1. PREAMBULA

1.1. TaylorWeSsing je obchodná spoločnosť (spoločnoSť s ručením obmedzeným) oprávnená
poskytovať právne služby a právne poradenstvo na území Slovenskej republiky.
TaylorWessing ako advokátska kancelária disponuje potrebnými odbornými znalosťami a
praktickými skúsenosťami, ktoré sú nevyhnutné a potrebné na zariadenie záležitostí
Klienta.

1.2. Klient má záujem o poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva zo strany
TayiorWeSsing a TaylorWessing má záujem tieto služby a poradenstvO vo vymedzenom
rozsahu Klientovi poskytovať.

1.3. ZmIuvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom zabezpečiť právne poradenstvo, právne
služby a zastúpenie pre Mandanta v rozsahu podľa tejto Zmluvy.

1.4. Vzhľadom na to, že Mandant je verejným obstarávateľom podľa zákona Č. 34312015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d‘alej len „Z~YQ“) a vzhľadom na predmet poskytovania právnych siužieb
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Mandatárom, ktorý spoČíva v zastupovaní Mandanta v sporovej veci, na uzavretie tejto
Zmluvy sa aplikuje výnimka podľa ustanovenia ~ I ods. 2 písm. n) ZoVO, v zmysle ktorej
sa tento zákon nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je právne
zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom
konaní, správnom konaní alebo v mom obdobnom konaní, ako ani na právne poradenstvo
poskytované advokátom pri príprave konania podľa predchádzajúcej Časti vety alebo ak
existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo
týka, sa stane predmetom takéhoto konania.

1.5. Na Mandanta sa súČasne vzťahujú aj Pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú
transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich
výberu a odmeňovania, ktoré boli schválené uznesením vlády Slovenskej republiky
Č. 181/2019 (ďalej len „Pravidlá“). Vzhľadom na to, že predpokladaná celková hodnota
právnych služieb Mandatára je nižšia ako finančný limit podľa ~ 5 ods. 3 písm. b) ZoVO
(t.j. nižší ako suma EUR 260 000,-), v súlade s Čl. 1 ods. 3 Pravidiel sa na výber Mandatára
nepoužil či 4 Pravidiel, a to s výnimkou primeraného použitia Čl. 4 ods. 5 písm. e) a ods.
9 Pravidiel. Pred uzatvorením tejto Zmluvy Mandant vykonal test nevyhnutnosti a účelnosti
podľa čI. 3 Pravidiel a na jeho základe prijal rozhodnutie zabezpeČiť právne služby
prostredníctvom Mandatára.

1.6. Na základe uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Zmluvy:

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je príprava a podanie správnej žaloby a zastupovanie Klienta
v súdnom spore, týkajúcom sa preskúmania rozhodnutia o odvolaní vydaného Radou
Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 16.11.2020, Č. spisu: 14365-9000/2019 vo veci
zamietnutia odvolania Štátnej pokladnice zo dňa 05.10.2020 proti rozhodnutiu Úradu pre
verejné obstarávanie Č. 9982-6000/201 9-OD/7 zo dňa 24.09.2020 (príp. aj uvedeného
predchádzajúceho rozhodnutia Ú radu pre verejné obstarávanie: Č. 9982-6000/201 9-0D17
zo dňa 24.09.2020, ktoré s tým súvisí), ktoré sa týka konania o preskúmanie úkonov
kontrolovaného po uzavretí zmluvy začatého podľa ~ 169 ods. 3 písm. a) ZoVO
z vlastného podnetu úradu pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby
„ZabezpeČenie servisnej podpory pre prevádzku produkčného interného informačného
systému Štátnej pokladnice‘ postupom priameho rokovacieho konania (d‘alej len~
TaylorWessing sa teda zaväzuje poskytovať Klientovi právne služby najmä
pri uplatňovaní, hájení a obrane všetkých práv a právom chránených záujmov Klienta,
ktoré súvisia so Sporom.

2.2. V súvislosti s poskytovaním právnych služieb Klientovi podľa tejto Zmluvy je
TaylorWessing oprávnený zastupovať Klienta a konať v jeho mene voČi tretím osobám,
ako aj voči štátnym orgánom a mým orgánom verejnej moci. TaylorWessing je zároveň
oprávnený uskutočniť d‘alšie právne úkony, ku ktorým bude výslovne vyzvaný alebo
splnomocnený.

2.3. Termíny poskytnutia právnych služieb a právneho poradenstva, resp. uskutoČnenia
zákazky zo strany TaylorWessing sa uskutočnia bezodkladne Po podpise tejto Zmluvy,
a to s prihliadnutím na potreby Klienta.
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3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1. TaylorWessing je ako advokátska kancelária v pozícii mandatára povinná:

3.1.1. chrániť a presadzovať práva a oprávnené záujmy Klienta; postupovať pri plnení Zmluvy
s vynaložením potrebnej odbornej starostlivosti;

3.1.2. vykonávať svoju činnosť v súlade s pokynmi Klienta; pokynmi Klienta TaylorWessing nie
je viazaná v prípade, ak sú v rozpore so zákonom alebo mým právnym predpisom (vrátane
stavovských predpisov); o uvedenom TaylorWessing Klienta poučí;

3.1.3. bezodkladne oznámiť Klientovi všetky skutočnosti, ktoré móžu mať vplyv na zmenu
pokynov Klienta a o ktorých sa dozvedela v súvislosti so zastupovaním Klienta V Spore;

3.1.4. zachovávať mlčanlivosť podl‘a platných právnych predpisov.

3.2. TaylorWessing zariadi záležitosti Klienta prostredníctvom svojich partnerov,
zamestnaflCOV, resp. spolupracovníkov. TaylorWessing je Po písomnom schválení
Klientom oprávnená poveriť k uskutočneniu jednotlivých úkonov potrebných k zariadeniu
záležitostí Klienta d‘alšie osoby.

3.3. TaylorWessing Po ukončení tohto zmluvného vzťahu odovzdá Klientovi všetky podklady,
ktoré boli v rámci zmluvného vzťahu vypracované pre Klienta, a tento je oprávnený ich
použiť pre svoje d‘alšie potreby v neobmedzenom rozsahu.

3.4. TaylorWessing je oprávnená odmietnuť poskytnutie právnej pomoci Klientovi v prípade,
ak:

3.4.1. v tej istej alebo súvisiacej veci poskytuje alebo v minulosti poskytla právne služby aíalebo
právne poradenstvo tretej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore s Klientom;

3.4.2. informácie, ktoré má TaylorWessing o mom klientovi alebo bývalom klientovi, by mohli
Klienta neoprávnene zvýhodniť;

3.4.3. záujmy Klienta sú v rozpore so záujmami partnerov TaylorWessing, resp. V rozpore so
záujmami zamestnancoV a spolupracujúcich advokátov alebo osób im blízkym;

3.5. Klient je povinný:

3.5.1. oznámiť TaylorWessing pravdivo a úplne všetky skutočnosti potrebné k zastupovaniu
Klienta v Spore; poskytnúť TaylorWessing všetky podklady, potrebné k zastupovaniu
Klienta v Spore;

3.5.2. poskytovať súčinnosť potrebnú k zastupovaniu Klienta v Spore;

3.5.3. podať TaylorWessing bezodkladne stanovisko k jej návrhom na odchýlenie sa od príkazov
Klienta;

3.5.4. výslovne určiť rozsah príkazov, od ktorých sa TaylorWessing nesmie odchýliť.

3.6. Klient zadáva TaylorWessing pokyny/príkazy písomne:

3.6.1. poštou;

3.6.2. faxom;

3.6.3. e-mailom;
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3.7. Klient sa zaväzUje, zohľadňujúC okolnosti pripadu, poskytovať TaylorWesSing pokyny
a príkazy podľa možnosti v dostatočflom časovom predstihu tak, aby sa TaylorWeSsing
mohla důkladne pripraviť na zastupovaniu Klienta v Spore.

3.8. TaylorWessing zodpovedá Klientovi za škodu, ktorú mu spůsobil porušením jeho
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj príslušných právnych predpisov Slovenskej
republiky (vrátane stavovských predpisoV).

4. ODMENA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytovanie právnych služieb podľa tejto Zmluvy bude
zo strany TaylorWessing účtovaná nasledovná hodinová odmena: EUR 180,- bez
DPH/hodina (slovom: stoosemdesiat eur); to znamená, že bez ohľadu na to, či sa ved
bude venovať partner, advokát (senior associate) spolupracuiúci s TaylorWessing alebo
koncipient (junior associate) TaylorWessing, sadzba bude vždy 180,- eur/hodina (slovom:
stoosemdesiat eur).

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že na zastupovanie Klienta v Spore počas platnosti a účinnosti
tejto Zmluvy od jej uzatvorenia bude TaylorWessing potrebovať najviac 92 hodin, s tým,
že za svoje právne služby bude Klientovi účtovať odmenu podľa skutočne stráveného času
na poskytovaní právnych služieb. Pri dohodnutej hodinoVej odmene podľa bodu 4.1
Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že maximálna odmena TaylorWessing za poskytovanie
právnych služieb podľa tejto Zmluvy počas prvých dvanástich mesiacOv od uzatvoreflia
tejto Zmluvy bude predstavovať najviac sumu EUR 16.500 bez DPH (slovom
šestnásťtisícpáťsto eur). V prípade, ak by trvanie predmetnéhO sporu presiahlo obdobie
12 mesiacOv, Strany si dohodnú finančné podmienky prípadného ďalšieho poskytovania
právnych služieb v tejto veci formou dodatku k tejto Zmluve.

PO ukončení poskytovania právnych služieb nesmie reálny počet hodín prekročiť o viac
ako 30% predpokladaný počet hodin uvedený v komplexnOm prehľade predpokladanÝch
nákladov spojených s poskytovaním právnch služieb; to neplatí v prípade, ak aj pri
vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nebolo možné predpokladaný počet hodin
uvedený v prehľade budúcich nákladov, vrátane prekročenia od predpOkladaného počtu
hodin o 30 %‚ určiť a dodržať z objektívnych důvodov alebo v důsledku mimoriadnych
okolností, za ktoré TaylorWessing nezodpovedá. Objektívne důvody alebo mimoriadne
okolnosti musí TaylorWesSing odůvodniť a preukázať.

4~4. Výkony (služby, poradenstvo) TaylorWesSing sa účtujú podľa skutočne vynaloženého
času na jednotlivé úkony v 5-minútOVom takte.

4.5. Odmena nezah~ňa DPH, ktorá bude účtovaná vo výške podľa príslušných právnych
predpisoV. Odmena rovnako nezahí~ňa hotové výdavky TaylorWessing, ktorých vznik musí
byť riadne preukázaný, vynaložené v súvislosti so zariadením záležitostí Klienta, a to
najmä, nie výlučne, súdne, správne a notárske poplatky, náklady za úradné prekiady listín
a dokumentov, bankové poplatky súvisiace s prevodom platieb, cestovné a mé náklady,
ktoré boli zo strany TaylorWessing účelne vynaložené pri zariadeni záležitostí Klienta.
Zmluvné strany sa dohodli, že hotové výdavky budú fakturované osobitne vystavenou
faktúrou, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce vynaložené výdavky.

V prípade osobného alebo telefonického pokynu/príkazu ho doplní Klient TaylorWessing
čo najskůr bez zbytočnéhO odkladu aj písomne.

4.3.
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4.6. Fakturácia sa uskutočňuje mesačne. Splatnosť faktúry je 30 dní Od jej doručenia
fakturačného dokladu Klientovi. Dňom úhrady faktúry sa rozumie deň pripísania odmeny
na účet TaylorWessing. Prĺlohu faktúry bude tvoriť chronologicky usporiadaný prehľad
súvisiacich výkonov uskutočnených v príslušnom fakturačnom období. Prehľad bude
TaylorWessing predkladať Klientovi výlučne v slovenskom jazyku.

4.7. V osobitnom prípade sa Zmluvné strany můžu písomne (prípadne e-mailom) dohodnúť na
vystavení faktúry Po skončení prác na konkrétnom zadanĺ dohodnutom osobitným
dodatkom k Zmluve.

4.8. Zmluvné strany potvrdzujú, že cenová ponuka TaylorWessing predložená Klientovi
obsahovala komplexný prehľad predpokladaných nákladov spojených s poskytovaním
právnych služieb na zastupovanie v Spore počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy od jej
uzatvorenia, na základe ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, pričom o povinnosti
predložiť komplexný prehľad predpokladaných nákladov spojených s poskytovaním
právnych služieb Klientovi bol TaylorWessing vopred poučený.

4.9. Priznané trovy právneho zastúpenia je TaylorWessing povinná poukázať Klientovi
najneskůr do 7 dní od prijatia prostriedkov.

5. TRVANIE ZMLUVY

5.1. Zmluva je uzatvorená na dobu 12 mesiacov od jej účinnosti.

5.2. TaylorWessing je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Klient nezaplatí odmenu
ani do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy na jej úhradu alebo ak existuje vážny
důvod zakladajúci narušenie nevyhnutej důvery medzi Zmluvnými stranami, na základe
ktorého TaylorWessing nemůže ďalej Klientovi riadne poskytovať právne služby a právne
poradenstvo. Odstúpenieje účinné dňom doručenia takéhoto prejavu vůle Klientovi. Klient
je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že TaylorWessing (jeho partneri, zamestnanci,
resp. spolupracovníci či d‘alšie osoby konajúce v mene Klienta) poruší závažným
spůsobom povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z právnych predpisov a ak sa
narušila nevyhnutná důvera.

5.3. Každá Zmluvná strana je oprávnená vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia důvodu;
výpovedná lehota je dva (2) mesiace a začína plynúť dňom doručenia takéhoto prejavu
vůle druhej Zmluvnej strane. Výpoved‘ je každá zo Zmluvných strán povinná druhej
Zmluvnej strane doručiť výlučne písomne.

5.4. Pokiaľ by prerušením činnosti TaylorWessing hrozila Klientovi škoda, TaylorWessing
upozorní písomne Klienta na takúto hrozbu spolu s návrhom nevyhnutných opatrení na jej
odvrátenie. TaylorWessing nie je povinná takéto opatrenia vykonať, a to ani na žiadosť
Klienta, v prípade, ak Zmluvu vypovedal Klient.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo Zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia v zmysle ~ 47a zákona č. 40/1 964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle ~ Sa zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov (zákon o slobode indormácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri
zmlúv.

6.2. Neoddelitel‘nou súčasťou obsahu Zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky
TaylorWessing, ktoré tvoria Prílohu .16.2. (d‘alej len „VZP“). Práva a povinnosti Zmluvných
strán, ktoré nie sú priamo upravené v Zmluve sa nadia ustanoveniami VZP. Osobitné
dojednania a odchýlky Od VZP dohodnuté v Zmluve majú výslovnú prednosť pred
ustanoveniami VZP.

6.3. Zmluva sa riadi slovenským právom. Túto Zmluvu možno meniť, dopÍňať len vo forme
písomných, datovaných a vzostupne očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma
Zmluvnými stranami.

6.4. Zmluva bola vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých každý
má platnosť originálu. Dye vyhotovenia sú určené Klientovi/Mandantovi a jedno
vyhotovenie je určené Mandatárovi.

6.5. V prípade, ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia Zmluvy neplatné, nevykonatel‘né
a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť a/alebo neúčinnosť
celej Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné,
nevykonatel‘né a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinným
ustanoveniami, ktoré budú čo najviaczocipovedať účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení.

6.6. Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že, neprevedie nijaké práva
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto
povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude Zmluva o prevode (postúpení) Zmluvných
závšzkov neplatná a zároveň druhá Zmluvná strana bude oprávnená Od tejto Zmluvy
odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu ked‘ bob písomné oznámenie o odstúpení
od tejto Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.

6.7. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že Zmluva boba uzavretá v súlade s ich
pravou a sbobodnou vóľou a žiadna z nich neuzatvorila Zmluvu v tiesni abebo za nápadne
nevýhodných podmienok.
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O4~ DEC. ZOZO
V Bratislave, dňa. 2020

V Bratislave, dňa 2020

R r. Dušan Jurči

ri iteľ Štátnej pokladnice

‚Ii

‚~ Ji

TaylorWessing elniwic advokáti s. r. 0.

JUDr. Andrej Leontiev, konateľ

Príloha .16.2. Zmluvy: Vzp platné ku dňu podpisu tejto Zmluvy
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www.taylorwessing.com TaylorWessing

Všeobecné obchodné podmienky
TaylorWessing elniwic advokáti s.r.o.

Panenská 6, SK-Sl 103 Bratislava

Predmet úpravy

Tieto všeobecné obchodně podmienky („VOP“) sa
aplikujú vo vzt‘ahu ku vŠetkým klientom za všetky
služby, predovšetkým za súdne/ administratívnoprávne
ako aj mimosúdne zastupovanie a poradenské služby
poskytované klientom zo strany TaylorWessing cin wc
advokáti s.r.o. (d‘alej ako TW elniWic) aialebo jej
zastupcami a/alebo zamestnancami, ak nebolo
v konkrétnom pripade písomne dohodnute inak. Pojem
klienti Sa vzťahuje aj na pravnicke osoby, ktoré sú
sučasťou rovnakej skupiny spoločností ako klient,
najmä ak sú materskou/dcerskou alebo sesterskou
spoločnosťou klienta a TW e nIW c kona v prospech
takýchto právnických osób na základe poverenia
a/alebo podľa pokynu konkrétneho klienta.

Poverenie a splnomocnenje

2 1 Rozsah poverenia je závislý na dohode s klientom
pre konkrétny prípad V každom pripade, TW em we je
oprávnena zastupovať klienta v takom rozsahu, ktorý sa
jayi ako nevyhnutny alebo účelný pre splnenie
poverenia.

2 2 TW e n wjc je opravnená bez uvedenia důvodov
odmiemuť poverenie aj počas existujuceho
zastupovania alalebo poverenia.

Principy zastupovania

3.1 TW eIni‘~c je opravnena poskytovať svoje služby
na základe vlastneho uvaženia a uskutočňovať
akékoľvek opatrenia za podmienky, že tieto neodporuju
pokynom a záujmom klienta a zákonným ustanoveniam

32 Ak klient predloži TW elniwic inštrukcie, ktorych
vykonanie by bob v rozpore so zákonnymi
ustanoveniami alebo so stavovskými predpismi, TW
elniwic je oprávnena odmietnuť takéto inštrukcie.
Okrem toho je TW elniwic je oprávnená odmietnuť
inštrukcie z dövodu, ak by tieto mohli byť pre klienta
nevhodné a/alebo poškodzujúce.

3.3 V pripade hroziaceho nebezpečenstva, je TW
elniwic opravnena konať alebo sa zdržať úkonov ktoré
nic su výslovne zahrnuté v poverení alebo ktoré
odporujú udeleným inŠtrukciám, ak sú považované za
naliehavo potrebné s prihliadnutim na záujmy klienta.

3.4 TW elniwic je oprávnená postúpiť poverenie
a zastupovanie, v celku alebo len z časti, mým vhodným
advokatom, ktorí sú súčasfou organizácie TW elniwic
na základe vlastného uváženia; TW elniwic zostava
nad‘alej zodpovednou voči klientovi.

Povinnost‘ klientov spolupracovat‘

móžu byť dóležité v súvislosti s činnosťou podľa
poverenia TW elniwic je opravnena prezumovať
presnosť a pravosť týchto informacii, listin,
dokumentov a dókazov bez povinnosti tieto tvrdenia
overovať

5. DuŠevné vlastníctvo

5.1 VŠetky autorské práva k akýmkol‘vek výsledkom
činností vykonaných TW elniwic v spojeni
s uskutočňovanim poverenia patria výhradne TW
elniwic. Výsledky činnosti móžu byť klientom použité
výlučne na dohodnuté účely. Poskytnutie výsledkov
činnosti tretim osobám si vyžaduje predchádzajúci
výslovný písomný súhlas TW elniwic.

5.2 Ak sú výsledky práce poskytnuté tretim osobám bez
výslovného písomného súhlasu a bez výsbovnej
písomnej zámky TW elniwic, je zodpovednosť TW
elniwic najma vo vzt‘ahu k takýmto tretím osobam
vylúčená v akomkol‘vek pripade. Klienti su povinni
nahradit‘ TW elniwic potenciálnu Škodu uplatňovanu
tretimi osobami.

6. Povinnosť mlČanlivosti, spracovanie údajov

6 1 TW e niwic musí zachovat‘ mlčanlivost‘ o všetkých
informaciach, ktoré prijala v priebehu poverenia
v sulade so stavovskými predpismi

62 V rozsahu nevyhnumom na účely uplatnenia
narokov TW elniwic (najma nárokov na odmenu) alebo
na odvratenie nárokov voči TW cin wic (najmä narokov
na náhradu Škody), TW eini‘.vic je oslobodená od svojej
povinnosti mlčanlivosti.

6.3 Na účely poskytovania právneho poradenstva TW
elniwic je oprávnená elektronicky a/abebo inym
spósobom spracovať údaje (vratane osobných udajov)
prijaté od klienta a/alebo prenechať tieto udaje na
spracovanie tretím osobám, pnčom TW elniwic
vyhlasuje, že zákonné bezpečnosmé opatrenia na
ochranu o~obných práv sú zaistené a dodržiavané.
Klient výslovne súhlasí so zhromažd‘ovanim
a automatickým spracovanim osobných údajov na účely
poskytovania pravneho poradenstva a rovnako so
zhromažďovanim údajov z verejnych a uradnych listin
ako aj z mých dokumentov predboženych TW e niwic.
Súhlas je udelený na dobu poskytovania pravneho
poradenstva. Klient vyhlasuje a zaručuje, že v pripade
osobných údajov tretich osób bol suhlas so spracovanim
údajov prostrednictvom TW e niw c vopred udeleny.

6.4 Klient je uzrozumený, že pristup k a dóvemosť
telefaxovej a e-maibovej komunikacie nemóže byť
v plnom rozsahu zaručená. Bez ohľadu na túto
skutočnosť klient súhlasi s komunikaciou telefonicky
a e-mailom, ak klient v konkretnom pripade vyslovne
neudel í odl iŠny pokyn TW en wic nic je zodpovedna za
Škody vyplývajúce z rizik spojených so zasielaním

Klient je bezodkladne povinný poskytnúť TW cin we
všetky informacie, listiny dokumenty a dókazy ktore
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sprav, predovšetkým telefaxom a e-mailom. Okrem
toho, TW eInIw~ nic je povinná bez osobitného a
výslovného poverenia kontrolovat‘ e-maily (vrátane
priloh), ktoré prijala len v kópii (,‚CC / BCC“).

Odmena

7.1 TW elniwic je oprávnena na primeranu odmenu za
poskytnuté služby. Ak nie je dojednane inak, odmena sa
vypočíta na základe času vynaloženého na právne
poradenstvo (účtovanie na zaklade hodinových
sadzieb). Ak nie sú dojednane osobitné hodinove
sadzby, použijú sa obvyklé hodinové sadzby TW
elniwic za jednotlivé ukony. TW elniwic je oprávnená
kedykol‘vek upravovať svoje hodinové sadzby;
v každom pripade však vždy na kalendárny rok.

7.2 V konkretnom pripade móže byť dojednana
paušálna odmena a/alebo (ak je prípustna) podielova
odmena a/alebo tarifi~á odmena v súlade s predpismi
o odmenách a náhradách advokátov. Ak bola dohodnutá
paušálna odmena a v důsledku okolností, ktoré
dodatočne nastanú alalebo sa vyskytnú bez pnčinenia
TW elniwic, Sa preukáže, že paušálna odmena je
nedostačuj úca na účely primeranej odmeny, TW en wc
může účtovat‘ dodatočne vykonané výkony
a vynaložené výdavky k dohodnutej paušálnej odmene.

7 3 Ak náhrada trov uhradená protistranou prekročí
odmenu, suma ktorou náhrada trov prevyšuje účtovanú
odmenu, prislúcha TW eInI‘~c.

7.4 Ak nic je dohodnute inak, í~kturácia odmeny sa
uskutočňuje mesačne alebo podľa vol‘by TW elniwic
v dlhších časovych intervaloch Odmena je splatná
bezodkladne Po doručeni faktuiy Platby klientov sú
započítane proti fäkture, ktorá je splatna najdlhšie, ak
nebolo vyslovne dohodnute inak. K odmene je účtovaná
DPH (ak je aplikovateľná) v sadzbách stanovených
právnymi predpismi. Ak (obzvlášť ak ide
o zahraničných klientov) nic je účtovaná žiadna DPH na
základe platných právnych predpisov, TW elniwic si
vyhradzuje piávo účtovat‘ DPH v neskoršom štádiu
v pripade akýchkol‘vek dodatočných zmien zákona.

7.5 TW elniwic je oprávnený žiadať klientov
o primeraný preddavok. Odhad výšky odmeny za
budúce poskytnutie právnych služieb poskytnutý na
žiadosť klienta je iba nezávŠzný odhad a nic je
závŠzným návrhom nákladov, ak nebolo dohodnute
inak.

7.6 Faktúry predložené klientovi za považujú za
potvrdené, ak ich klient do dvoch týždňov od doručenia
faktúiy nenamietne písomne (písomné námietky musia
byť doručené TW elniwic v tejto lehote)

7.7 Pre prípad omeškania s platbou odmeny, je
dohodnutý úrok z omeškania vo výške 10 0~ ročne
z dlžnej sumy. Dodatočné zákonné nároky pre pripad
omeškania (* 367 a nasl. OBZ) týmto zostavaju
nedotknuté. Ak TW elniwic udelilo poverenie viacero
klientov, sú zaviazani voči TW elniwic spoločne

TaylorWessing

a nerozdielne plniť akékol‘vek nároky na odmenu, ktore
z poverenia vyplývajú.

78 TW eIn~wIc je oprávnená započítat‘ akúkol‘vek
nezaplatenú a splatnú odmenu na platby prijaté TW
elnwc vmene klienta TW elniwic informuje
bezodkladne klienta o takomto započítaní pohl‘adávok
Započítanie narokov klienta proti nárokom na odmenu
TW elniwic je pripustne len v prípade nárokov výslovne
potvrdených TW en wic alebo nárokov, ktoré bob
právoplatné priznane sudom

Hotové výdavky

Hotové výdavky (ako napr. výdavky na potenciálnych
substitučných splnomocnencov, cestovné náklady,
prekladateľské výdavky, náklady na osvedčenie) sú
fakturované osobitne. Drobné náklady (výdavky na
telefón alebo telefax, poštovne, vydavky za Internet ako
aj kopírovanie, atď.) sú fakturované paušalne
(„paušálne hotové náklady“).

Náhrada Škody

9 1 TW elniwic zodpovedá podľa kogentných právnych
predpisov iba za umyselne porušenie svojich povinností
alebo porušenie svojich povinnosti z hrubej
nedbanlivosti S vynimkou umyslu, zodpovednosť TW
elniwic je okrem toho obmedzená do výšky desať
násobku sumy netto za jednotlivé poverenie, v žiadnom
prípade však nic viac ako EUR 1.000.000,00,- (slovom
jeden milión eur). Zodpovednosť za ušlý zisk je
v rozsahu dovolenom právnymi predpismi úplne
vylučena

9 2 Obmedzenie zodpovednosti za vzťahuje aj na všetky
osoby konajúce v mene TW elniwic (ako spoločník,
konatel‘, zamestnanec, advokát, trvalo substitučne
splnomocnená osoba alebo osoba v mci funkcii), ak
takéto osoby vůbec můžu byť uznané zodpovednými

9.3 TW elnLwlc nic je zodpovedná za porušenie
povinností tretích osůb, ktoré boll poverené s vedomim
klienta v súvislosti s plnením poverenia (napr extemi
odborníci).

9.4 Akékoľvek nároky na odškodné voči TW enwc
musia byť uplatnené písomne klientom do troch
mesiacov Po tom, čo sa klient o škode dozvedel.
Akekoľvek nároky na odškodné zaniknú uplynutím
troch rokov od úkonu(-ov) TW elniw c, ktorym(-i) bola
spůsobená škoda, ak takéto nároky neboli v danej lehote
uplatnené na súde.

9.5 TW elniwic nezodpovedá za znalost‘ právneho
poriadku mého štátu, ak nebolo výslovne dojednané, že
zahraničný právny poriadok mého štátu ma byt‘
súčasťou právneho posúdenia.

10. Poistenie právnej ochrany / poistenie zodpovednosti
za Škodu

V pripade, že klient uzatvoril poistenie právnej ochrany
alebo poistenie zodpovednosti za Škodu, je klient
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povinný o tejto skutoČnosti bezodkladne informovat‘
TW elniwic a predložiť potrebne dokumenty
(predovŠetkým poistku). Je vo vylučnej zodpovednosti
klienta vyplníť potrebné poistne spravy a ziskať
zavŠzné potvrdenie o kryti nakladov pravnych služieb
poskytnutych TW en wc prostrednictvom poistenia
pravnej ochrany alebo poistenia zodpovednosti za
Škodu. TW elniwic nic je povinná uplatňovat‘ svoju
odmenu priamo z poistenia právnej ochrany alebo
poistenia zodpovednosti za Škodu, naopak je oprávnená
nárokovať si svoju odmenu v každom pripade od
klienta.

11. Ukončenie poverenia

11.1 Poverenie móže byť vypovedané klientom alebo
TW elniwic kedykoľvek, bez uvedenia dóvodov a
s okamžitou platnosťou (podra stavovských predpisov).
Vypovedanie poverenia musí byť vykonané písomne
(alebo telefaxom alebo e-mailom). Ústne vypovedanie
nadobudne účinnosť, iba ak bob pisomne potvrdené.

11.2 TW elniwic je oprávnená na náhradu vŠetkých
poskytnutých služieb do vypovedania poverenia
rovnako ako na vŠetky služby, na ktoré je od
vypovedania zaviazaná Uvedené zahi‘ňa výdavky na
navrh predbežnej a záverečnej správy ako aj navrátenie
dokumentov a inych materiálov klientovi. TW elniwic je
opravnena ponechať si kópie týchto dokumentov
v rozsahu povolenom stavovskými predpismi alebo ak
su potrebne na učely fakturovania.

11.3 TW elniwlc je povinná uchovávat‘ spisy iba počas
časového úseku piatich rokov nasledujúcich Po

TaylorWessing

ukončení poverenia a v tomto období poskytnúť
klientovi na jeho žiadosť kopie za úhradu výdavkov.
Potenciálna povinnosť uchovať spisy počas dlhŠieho
časového obdobia predpísana pravnymi predpismi
zostáva nedotknuta

12. Použitel‘né právo, jurisdikcia

12.1 Akékol‘vek dohody uzatvorené s TW elniwic sa
riadi slovenským hmotným právom s vylúčením
akýchkol‘vek kolíznych noriem

12.2 Akékoľvek spory vyplyvajuce z alebo spojene
s poverením, budú rozhodnuté výlučne súdom miestne
prisluŠným pre Bratislavu I, ak je to prípustné podl‘a
právnych predpisov. TW elniwic je v každom prípade
podl‘a vlastnej volby oprávnená uplatníť nároky voči
klientovi aj na ktoromkol‘vek mom súde prísluŠnom
podl‘a platneho pravneho ponadku.

13. Rózne

13.1 Ak ktorékol‘vek ustanovenie týchto VOP alebo
zmlúv uzatvorených medzi TW elniwic a klientom je
alebo sa stane neplatné, neovplyvní to platnost‘
zvyŠnych ustanovení. Neplatne ustanovenie bude
nahradené platným ustanovením, ktore bude čo najviac
zodpovedať vóli strán.

13.2 Vyhlásenia TW elniwic voči klientovi budú
považované za doručené v pripade, že sú podane alebo
odoslane na adresu, faxové číslo alebo e-mailovu adresu
poskytnute klientom
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