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RÁMCOVÁ DOHODA č. 1025/2022 

O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB v OBLASTI 

PRÁVA 

(ďalej len ako „zmluva“) 

uzatvorená medzi: 

 

1. Obchodné meno:  De minimis, spol. s r.o.    

Sídlo:    Lovinského 22, 811 04 Bratislava 

Bankové  spojenie:  

Číslo účtu:     

IČO:    36 868 949   
DIČ:    2023077485   

IČ DPH:   SK2023077485 

Zastúpený:  Marek Kaľavský, konateľ 

Zápis: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, odd.: 

Sro, vl.č.: 6636/B       

 

(ďalej len ako „advokát“) 

 

a 

 

2. Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

Sídlo:  Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

Číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

IČO:   50349287   

DIČ:   21 2028 7004 

IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 

Zastúpený:  Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

(ďalej len ako „klient“) 

 

(klient a advokát ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo ako 

„zmluvná strana“) 

 

za nasledovných podmienok: 

 

Preambula 
 

Táto zmluva sa uzatvára podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), 

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“) a § 2 ods. 5 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom 

obstarávaní“).  
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Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet 

zákazky „Poskytovanie právneho poradenstva a odborných konzultácií v oblasti práva 

informačných a komunikačných technológií“ zrealizovanej postupom zadávania zákazky s 

nízkou hodnotou podľa § 117 a Prílohy č. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Advokát sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy na základe požiadavky klienta 

poskytovať klientovi komplexné poradenské služby v oblasti práva, právne služby a 

odborné konzultácie v oblasti práva vo všetkých veciach, s ktorými sa klient obráti na 

advokáta (ďalej len ako „požiadavka“), a to v súlade s ustanoveniami a podmienkami 

vyplývajúcimi zo zákona o advokácii a z Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 

655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), predovšetkým v oblasti 

informatizácie a práva informačných technológií, najmä v nasledovnom rozsahu:  

1.1.1. poskytovanie právnych analýz v oblasti implementácie nariadení a smerníc 

vyplývajúcich z práva EÚ v oblasti informatizácie; 

1.1.2. odborná poradenská činnosť v súvislosti s kompetenciami klienta 

zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013         

Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a ich správnu implementáciu v aplikačnej praxi; 

1.1.3. usmerňovanie klienta v súvislosti s plnením kompetencie klienta v oblasti 

koordinácie rozvoja informačných technológií verejnej správy; 

1.1.4. zastupovanie klienta na rokovaniach s inými právnymi subjektmi, za 

predpokladu, že potreba zastupovania vznikne v súvislosti s výkonom 

právnych analýz a poradenstva, resp. vzíde zo záverov vyplývajúcich 

z analýzy alebo poradenstva; 

1.1.5. odborná poradenská činnosť v súvislosti so zabezpečovaním plnenia 

povinností klienta vyplývajúcich z jeho postavenia ako zriaďovateľa 

právnickej osoby, alebo vykonávateľa práv jediného akcionára, ktorým je 

Slovenská republika, so zameraním na informačné technológie, najmä 

poskytovanie odborných, konzultačných a metodických činností, 

vypracovanie odborných materiálov, príprava odporúčaní a opatrení;  

1.1.6. právne poradenstvo a konzultácie, vrátane právnych analýz a výkladu 

platnej legislatívy, ako aj návrhov na prijatie, alebo úpravu legislatívy, 

v oblasti implementácie nariadení a smerníc vyplývajúcich z práva EÚ 

v oblasti inej ako informatizácia, ak je gestorom alebo spolugestorom klient 

a majú súvis s informačnými technológiami; 

1.1.7. poskytovanie ďalších právnych analýz a poradenstva na základe 

požiadaviek klienta v zmysle predmetu zákazky 
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(ďalej ako „poradenské a právne služby“ a/alebo „predmet zmluvy“).  

1.2. Právne služby je advokát povinný poskytovať osobne alebo prostredníctvom ním 

splnomocneného advokáta, advokátskeho koncipienta alebo zamestnanca.  

1.3. Súčasťou poskytovaných právnych služieb nie sú tie služby, ktorých podstata spočíva vo 

vlastnej rozhodovacej činnosti alebo legislatívnej činnosti príslušného štátneho orgánu 

alebo v priamej súvislosti s ňou. 

1.4. Advokát je povinný poskytovať poradenské a právne služby vždy na základe vopred 

vystavenej písomnej požiadavky klienta doručenej advokátovi prostredníctvom emailu 

alebo poštovej služby podľa článku 7 bodu 7.8. zmluvy. Advokát je povinný najneskôr 

druhý pracovný deň po dni doručenia požiadavky potvrdiť klientovi prijatie (akceptáciu) 

tejto požiadavky. Termíny pre spracovanie a odovzdanie výstupov vzťahujúcich sa k 

požiadavke budú stanovené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán s prihliadnutím 

na potreby klienta.  

 

Článok 2 

Plnomocenstvo 

2.1. Na jednotlivé konania podľa článku 1 bod 1.1. odsek 1.1.4. zmluvy, pre ktoré bude 

potrebné osobitné plnomocenstvo, klient udelí advokátovi osobitné písomné 

plnomocenstvo. 

 

Článok 3 

Odmena, platobné podmienky a podmienky poskytnutia právnych služieb 

 

3.1. Klient sa zaväzuje za poskytovanie právnych služieb podľa tejto zmluvy zaplatiť 

advokátovi dohodnutú hodinovú odmenu podľa príslušných ustanovení vyhlášky vo výške 

89 eur bez DPH, čo je pri 20% sadzbe DPH celková cena vrátane DPH 106,80 eur, slovom 

stošesť eur osemdesiat eurocentov. V prípade poskytnutia právnych služieb v rozsahu inom 

ako celá hodina, prináleží advokátovi pomerná časť odmeny. Celkový finančný limit 

odmeny za poskytnuté právne služby na základe tejto zmluvy je určený násobkom 

dohodnutej hodinovej odmeny a maximálneho počtu osobohodín a predstavuje sumu 250 

980 eur bez DPH, t. j. 301 176 eur s DPH (ďalej len ako „celkový finančný limit“). 

3.2. Odmena za poskytnuté právne služby na základe konkrétnej požiadavky klienta bude 

vyúčtovaná faktúrou advokáta spolu s DPH. Pred vystavením faktúry zašle advokát 

klientovi e-mailom na schválenie sumár poskytnutých právnych služieb s uvedením 

úkonov právnych služieb, počtu osobohodín a sumy, ktorá bude za ne fakturovaná (ďalej 

len ako „sumár“), na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 7.8. zmluvy. 

3.3. Advokát je oprávnený vystaviť faktúru klientovi po schválení sumára podľa bodu 3.2 

zmluvy klientom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni 

preukázateľného doručenia faktúry klientovi. Platba za právne služby sa bude realizovať 

bezhotovostným prevodom na účet advokáta uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe 

vystavenej faktúry. 

3.4. Faktúra vystavená advokátom musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými 

právnymi predpismi a prílohu so špecifikáciou poskytnutých fakturovaných jednotlivých 

úkonov právnych služieb. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti 

(zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov) alebo nie 

je vyhotovená v súlade s touto zmluvou, má klient právo vrátiť ju advokátovi na zmenu a 
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doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne nanovo plynúť po doručení opravenej, resp. 

doplnenej faktúry klientovi. 

3.5. V súvislosti s poskytnutými právnymi službami sa klient zaväzuje okrem dohodnutej 

odmeny uhrádzať advokátovi náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, a to 

hlavne súdne a správne poplatky a kolky a aj iné náklady podobného charakteru súvisiace 

s poskytovanými právnymi službami, ktoré budú vyúčtované spoločne s dohodnutou 

odmenou.  

3.6. Advokát je o skutočnosti súvisiacej s nebezpečenstvom vyčerpania celkového finančného 

limitu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy povinný písomne informovať klienta najmenej 14 dní 

pred odhadovaným termínom vyčerpania celkového finančného limitu za právne služby. 

3.7. V prípade prekročenia celkového finančného limitu uvedeného v bode 3.1 tejto zmluvy, 

advokát súhlasí s tým, že mu nevzniká nárok na zaplatenie tej časti odmeny, ktorá presiahne 

celkový finančný limit stanovený v bode 3.1. zmluvy. 

 

Článok 4 

Zodpovednosť za poskytnutie právnych služieb 

 

4.1. Klient sa zaväzuje poskytovať advokátovi včasné, pravdivé, úplné a prehľadné informácie 

a súčasne mu predkladať všetok listinný materiál potrebný k riadnemu a kvalitnému 

poskytovaniu právnych služieb. 

4.2. Advokát sa zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, dôsledne využívať všetky 

zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta 

považuje za užitočné. 

4.3. Advokát je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených zmluvou  

s odbornou starostlivosťou. Advokát nemá nárok na zaplatenie odmeny za tie úkony 

právnej služby, pri ktorých nepostupoval s odbornou starostlivosťou. 

4.4. Advokát sa zaväzuje riadiť pri plnení predmetu zmluvy pokynmi a požiadavkami klienta a 

v súlade s jeho záujmami. Advokát sa zväzuje oznámiť klientovi všetky okolnosti, ktoré 

zistil v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 

pokynov klienta. 

4.5. Advokát nie je viazaný príkazmi klienta, ak ide o obsah jeho právneho názoru. Advokát 

nie je viazaný pokynmi klienta, ak sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

4.6. Advokát vyhlasuje, že v zmysle zákona o advokácii je riadne zapísaným advokátom 

Slovenskej advokátskej komory a poistený v zmysle ustanovení zákona o advokácii. 

4.7. Každá zmluvná strana je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane všetky také informácie 

a podklady, ktoré môže druhá zmluvná strana dôvodne požadovať za účelom riadneho 

plnenia záväzkov a užívania práv vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

4.8. V prípade, ak požiadavka súvisí alebo sa týka právneho vzťahu klienta s osobou, alebo s 

ňou personálne alebo majetkovo prepojenými osobami, ktorým advokát poskytuje alebo v 

posledných 5 rokoch pred uzavretím tejto zmluvy poskytoval právne služby, je povinný 

klienta na túto skutočnosť upozorniť a je oprávnený takúto požiadavku odmietnuť. 
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Článok 5 

Mlčanlivosť  

5.1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb pre klienta.  

5.2. 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.  

5.3. 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.  

5.4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú 

povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. 

5.5. Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytovaním 

právnych služieb. 

 

Článok 6 

Licencia 

 

6.1. Ak ako výsledok poskytnutých právnych služieb podľa tejto zmluvy vznikne dielo v 

zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Autorský zákon“) (ďalej len „dielo“), advokát týmto udeľuje súhlas klientovi na použitie 

diela, a to vo forme výhradnej, bezodplatnej, vecne, časovo a územne neobmedzenej 

licencie na všetky spôsoby použitia najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona, bez 

akýchkoľvek ďalších obmedzení. Poskytnutie licencie je viazané na moment prebratia 

diela alebo jeho časti, teda klient nadobúda licencie najneskôr dňom prebratia diela alebo 

jeho časti. 

6.2. Advokát vyhlasuje, že je oprávnený disponovať majetkovými právami k dielu tak, ako by 

bol ich výhradným disponentom a že advokát udelil klientovi súhlas k akejkoľvek zmene 

alebo inému zásahu do diela.  

6.3. Ak akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov a subdodávateľov advokáta, bude mať 

akýkoľvek nárok voči klientovi z titulu porušenia jej autorských práv, práv priemyselného 

alebo iného duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s 

plnením poskytnutým advokátom podľa tejto zmluvy, tak sa advokát zaväzuje: 

6.3.1. Bezodkladne na svoje vlastné náklady vykonať úkony, ktorými zabezpečí 

odstránenie tohto stavu,  

6.3.2. poskytnúť klientovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc, a uhradiť akékoľvek a 

všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli klientovi v súvislosti s uplatnením vyššie 

uvedeného nároku tretej osoby, a 

6.3.3. nahradiť klientovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne klientovi v dôsledku 

uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez 

akéhokoľvek obmedzenia. 

6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ak pri poskytovaní plnení podľa zmluvy vzniklo alebo 

vznikne činnosťou advokáta a klienta dielo spoluautorov a zmluvné strany sa výslovne 

nedohodnú inak, bude sa mať za to, že klient je oprávnený disponovať majetkovými 

právami k dielu spoluautorov tak, ako by bol ich výhradným disponentom a že advokát 

udelil klientovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do diela spoluautorov. 

Cena dohodnutá v tejto zmluve je stanovená so zohľadnením tohto ustanovenia a 
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advokátovi nevzniknú v prípade vytvorenia diela spoluautorov žiadne nové nároky na 

odmenu.  

6.5. Klient je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie. 

6.6. Licencia udelená klientovi touto zmluvou nemôže zaniknúť jednostranným úkonom 

advokáta a nezanikne ani zánikom tejto zmluvy. 

 

 

Článok 7 

Trvanie zmluvy 
7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania celkového finančného limitu 

podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, t. j. do výšky 250 980 eur bez DPH (301 176 eur s DPH), 

najneskôr však do uplynutia 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti podľa bodu 

8.1. zmluvy. 

7.2. Túto zmluvy je možné ukončiť: 

7.2.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  

7.2.2. písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo 

zákon, alebo 

7.2.3. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu s 

výpovednou lehotou jedného mesiaca, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

7.3. V prípade, že advokát odstúpi od zmluvy alebo vypovie zmluvu, je povinný do 15 dní odo 

dňa doručenia odstúpenia alebo výpovede zmluvy vykonať všetky neodkladné úkony, ak 

klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient písomne oznámi, že na splnení tejto 

povinnosti netrvá. 

7.4. Odstúpiť od tejto zmluvy, s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia klientovi, je advokát 

oprávnený v prípadoch podľa § 22 zákona o advokácii.  

7.5. Klient je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení povinností advokáta, 

ak: 

7.5.1. advokát poruší podstatným spôsobom povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

alebo z právnych predpisov, alebo 

7.5.2. sa narušila nevyhnutná dôvera medzi klientom a advokátom, alebo 

7.5.3. sa advokát omešká s poskytnutím právnej služby o viac ako 7 dní po dohodnutom 

termíne pre spracovanie a odovzdanie výstupov vzťahujúcich sa k požiadavke, 

alebo 

7.5.4. súd právoplatne uzná ktoréhokoľvek z členov štatutárneho orgánu advokáta alebo 

zamestnancov advokáta za vinných z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s 

predmetom zmluvy, alebo 

7.5.5. bol na advokáta podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol na majetok vyhlásený 

konkurz alebo bol návrh na jeho vyhlásenie zamietnutý pre nedostatok majetku 

alebo vstúpi do likvidácie alebo bolo začaté konanie o reštrukturalizácii, alebo 

7.5.6. neposkytne informácie na žiadosť klienta o priebehu poskytovania právnej služby. 

7.6. V prípade, že klient odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť odmenu advokáta podľa 

podmienok stanovených v tejto zmluve, a to len za právne služby, ktoré boli riadne a včas 

odovzdané/poskytnuté do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. 
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7.7. Po ukončení platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, či platnosť zmluvy skončila 

výpoveďou, odstúpením, dohodou, vyčerpaním celkového finančného limitu alebo 

uplynutím 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy je advokát povinný 

odovzdať klientovi bez zbytočného odkladu späť všetky originály písomností, ktoré od 

klienta získal v súvislostí s poskytovaním právnych služieb a zaväzuje sa nevyužiť vo svoj 

prospech alebo prospech tretej osoby žiadne informácie, ktoré od klienta počas plnenia 

predmetu zmluvy získal.  

7.8. Zmluvné strany určujú kontaktné osoby, oprávnené komunikovať v súvislosti s 

vystavovaním a akceptáciou požiadaviek na poskytovanie právnych služieb a poskytnutí 

ďalších vysvetlení, doplnení, prevzatí a  odovzdaní právnych služieb podľa tejto zmluvy a 

na ňu nadväzujúcich požiadaviek, pokiaľ nie je zmluvnými stranami stanovené inak, 

nasledujúcim spôsobom: 

a) za klienta: Ing. Ján Hargaš, jan.hargas@mirri.gov.sk a Mgr. Dáša Blašková, 

dasa.blaskova@mirri.gov.sk  

b) za advokáta: kalavsky@minimis.sk  

7.9. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o zmenách údajov 

kontaktných osôb uvedených v bode 7.8 zmluvy, a to bezodkladne po tom, ako dôjde k 

predmetnej zmene. Zmenu kontaktnej osoby alebo údajov oznámi zmluvná strana, u ktorej 

k zmene došlo, druhej zmluvnej strane prostredníctvom elektronickej komunikácie na 

emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 7.8 zmluvy. V prípade zmien podľa 

prvej vety tohto bodu sa nevyžaduje vyhotovenie očíslovaného dodatku k tejto zmluve. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

  
7.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR. 

7.2. Zmena tejto zmluvy je možná len vo forme písomného a očíslovaného dodatku, na základe 

súhlasu oboch zmluvných strán v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

7.3. Akékoľvek spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť prednostne 

vzájomnými konzultáciami.  

7.4. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, nie je tým dotknutá platnosť a 

účinnosť jej ostatných ustanovení, ak právne predpisy neustanovujú inak. Zmluvné strany 

sa zaväzujú takéto neplatné ustanovenie nahradiť iným ustanovením, ktoré sa mu bude 

svojím obsahom a účelom čo najviac približovať. 

7.5. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní, 

zákonom o advokácii a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

7.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich slobodnej vôle, jej obsahu 

riadne porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju potvrdili svojím podpisom. 

7.7. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom jeden dostane advokát a štyri dostane 

klient.  

mailto:jan.hargas@mirri.gov.sk
mailto:dasa.blaskova@mirri.gov.sk
mailto:kalavsky@minimis.sk
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7.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa: 21.06.2022.  V Bratislave, dňa 15.07.2022 

 

 

Advokát:     Klient: 

 

 

 

...............................................             ...................................................................... 

Marek Kaľavský  Veronika Remišová,  

konateľ, De minimis, spol. s.r.o.  podpredsedníčka vlády a ministerka 

investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 
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Príloha č.1 Zmluvy o poskytovaní právnych a poradenských služieb 

 

Opis predmetu zákazky 

 

1. Vypracovávanie právnych analýz pre zabezpečenie riadnej implementácie nariadení a 

smerníc  vyplývajúcich z práva EÚ v oblasti informatizácie, ktorých gestorom alebo 

spolugestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ide 

napríklad o:   

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení 

jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom 

a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) 

č.1024/2012, 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1807 zo 14. novembra 2018 o 

rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii, 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z  23. júla 2014 o 

elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 

vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z  26. júna 2013 , ktorou sa mení 

smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora, 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o 

prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora. 

Predpokladaný počet je približne 40 právnych analýz počas trvania zmluvy, v rozsahu približne 

1400 osobohodín. 

2. Odborná poradenská činnosť v súvislosti s kompetenciami Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich zo 

zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ich správnu implementáciu v aplikačnej praxi. Odborné poradenské 

činnosti sú potrebné pre správnosť implementácie týchto právnych noriem do aplikačnej praxe. 

Predpokladá sa výkon 24 kontrol a poskytnutie 300 výkladových stanovísk počas trvania 

zmluvy, ku ktorým sa poskytuje právne poradenstvo, v rozsahu približne 500 osobohodín. 

3. Usmerňovanie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti 

s plnením jeho kompetencií v oblasti koordinácie rozvoja informačných technológií verejnej 

správy, smerovania informatizácie spoločnosti a využitia výstupov z tejto činnosti na prípravu 

zmeny systému regulácie v oblasti informačných technológií verejnej správy. Predpokladá sa 

približne 500 osobohodín tohto typu konzultačnej činnosti počas trvania zmluvy (napr. pri 

medzirezortných konzultáciách a rokovaniach pri nastavovaní riadneho fungovania procesov 

informačných technológií verejnej správy so subjektmi verejnej správy).  

4. Zastupovanie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na 

rokovaniach s inými právnymi subjektmi, za predpokladu, že potreba zastupovania vznikne v 

súvislosti s výkonom právnych analýz a poradenstva, resp. vzíde zo záverov vyplývajúcich z 

analýzy alebo poradenstva. 

5. Odborná poradenská činnosť v súvislosti so zabezpečovaním plnenia povinností klienta 

vyplývajúcich z jeho postavenia ako zriaďovateľa právnickej osoby, alebo vykonávateľa práv 

jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika, so zameraním na informačné technológie, 

najmä poskytovanie odborných, konzultačných a metodických činností, vypracovanie 
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odborných materiálov, príprava odporúčaní a opatrení. Predpokladá sa približne 220 

osobohodín pre tento typ odbornej poradenskej činnosti počas trvania zmluvy.  

6. Právne poradenstvo a konzultácie, vrátane právnych analýz a výkladu platnej legislatívy, ako 

aj návrhov na prijatie, alebo úpravu legislatívy, v oblasti implementácie nariadení a smerníc 

vyplývajúcich z práva EÚ v oblasti inej ako informatizácia, ak je gestorom alebo spolugestorom 

klient a majú súvis s informačnými technológiami. Predpokladá sa poskytnutie 150 právnych 

analýz a výkladových stanovísk počas trvania zmluvy, ku ktorým sa poskytuje právne 

poradenstvo, v rozsahu približne 200 osobohodín. 

7. Poskytovanie ďalších právnych analýz a poradenstva na základe požiadaviek Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zmysle predmetu zákazky. 

8. Celkovo bude v rámci zákazky poskytnutých maximálne 2820 osobohodín.   

Obdobie poskytovania služieb: 24 mesiacov 


