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V Bratislave, dňa 30.09.2019 

Test nevyhnutnosti 

 

 

V zmysle čl. 3 ods. 2 a 3 Pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady 

využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania 

(ďalej len „Pravidlá“)  k zákazke: „Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: FOND 

SOCIÁLNEJ PODPORY o.z. proti žalovanému: MH Manažment, a. s. o zaplatenie 3 096 

739,71 EUR s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 

22Cb/18/2019“. 

 

Nedostatočná personálna kapacita: Príslušný organizačný útvar spoločnosti MH 

Manažment, a.s. zabezpečujúci poskytovanie právnych služieb nedisponuje dostatočnou 

personálnou kapacitou zamestnancov. Vzhľadom na hodnotu predmetu právnej služby 3 mil. 

eur  (v prípade, ak súd pripustí zmenu žaloby žalovaná pohľadávka bude predstavovať sumu vo 

výške: 41.740.683,85 EUR + prísl.) predstavuje odmena za právnu službu menej ako 1 % 

z hodnoty sporu, čo je hospodárne a účelné použitie finančných prostriedkov.  

 

Významnosť predmetu právnej služby: Právna služba sa týka právneho zastupovania  

v súdnom spore s uplatneným nárokom vo výške 3 mil. eur  (resp. 41.740.683,85 EUR + prísl. 

po pripustení zmeny žaloby súdom). Hodnota posudzovaného predmetu právnej služby ju 

kvalifikuje ako významnú, pretože prekračuje obvyklú hodnotu súdnych sporov v pôsobnosti 

spoločnosti MH Manažment, a.s.. 

 

V zmysle Článku III. ods. 4 Rámcovej dohody zo dňa 25.02.2019 spoločnosť MH Manažment 

navrhla vyzvať na účasť  na konzultáciu iba spoločnosť TaylorWessing e/n/w/c advokáti, s.r.o., 

a to z dôvodu, že uvedená advokátska kancelária zastupuje spoločnosť MH Manažment, a.s. aj 

v ďalších konaniach súvisiacich s predmetom tejto žaloby a ktoré vychádzajú z rovnakého 

vecného základu – najmä z neplatnosti Zmlúv o poskytovaní právnych služieb uzatvorených 

dňa 03.02.2015 medzi Fondom národného majetku SR a AK DVORECKÝ&PARTNERI s.r.o. 

a AK JUDR. Radomír Bžán, s.r.o.. Neplatnosť predmetnej Zmluvy o poskytovaní právnych 

služieb  uzatvorenej s AK DVORECKÝ&PARTNERI s.r.o.   je predmetom posúdenia súdu vo 

veci žaloby MH Manažment, a.s. voči AK DVORECKÝ&PARTNERI s.r.o. vedenej  pred OS 

BA I pod sp.zn. 29Cb/45/2018 v ktorej je MH Manažment, a.s. zastúpená AK TaylorWessing 

e/n/w/c advokáti, s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že dôkazná aj procesná stratégia v týchto konaniach 

by mala byť jednotná je racionálne  a účelné, aby tieto konania boli zastupované rovnakým 

právnym zástupcom na strane MH Manažment, a.s. a navyše takýto postup je aj hospodárny 

z hľadiska využitia synergického efektu jednotného právneho zastupovania záujmov 

spoločnosti v súvisiacich konaniach. Pri realizácii jednotlivých úkonoch právnej služby zo 

stany právneho zástupcu je možné využiť existujúci know-how poradcu aj v ďalších súvisiacich 

konaniach, čo prispeje k  úspore na množstve práce vykonanej za jednu hodinu, t.j. na výslednej 

cene. 

 


