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Objednávka č. 14/2022 

 
Táto objednávka je výsledkom Konzultácie č. 3/2022 uskutočnenej v zmysle Rámcovej dohody na poskytovanie 

právnych služieb uzatvorenej medzi advokátskou kanceláriou a spoločnosťou MH Manažment, a.s. ako klientom 

dňa 25.02.2019 (ďalej len „rámcová dohoda“), ktorej predmetom je záväzok advokáta poskytovať právne služby 

v zmysle zákona o advokácii za podmienok uvedených v rámcovej dohode a v rozsahu tejto objednávky (ďalej len 

„právne služby“) a záväzok klienta uhradiť advokátovi za poskytnuté právne služby dohodnutú odmenu. 

 

1. Špecifikácia požadovaných právnych služieb: 

Právne poradenstvo pri príprave konania na právne zastupovanie spoločnosti MH Manažment, a.s. v súdnom 

konaní o náhradu škody spôsobenú spoločnosti MH Manažment, a.s. bývalými členmi štatutárneho orgánu 

spoločnosti v súvislosti s objednávkou č. 43/2016 zo dňa 12.05.2016, ktoré zahŕňa najmä: 

 

a) vypracovanie právneho stanoviska, ktorého obsahom bude: 

• právne posúdenie zodpovednosti členov predstavenstva za škodu spôsobenú spoločnosti a možnosti 

jej vymáhania súdnou cestou, 

• odhad  úspechu spoločnosti v súdnom konaní, 

• odhad nákladov spojených s vymáhaním nároku, 

 

b) príprava žaloby a zabezpečovacieho opatrenia, právne zastupovanie spoločnosti pred súdom. 

 

2. Termín splnenia požadovaných služieb: 

Podľa pokynov klienta, do vyčerpania finančného limitu. 

 

3. Označenie formy odmeny za poskytnuté právne služby: 

Hodinová odmena vo výške: 250,- EUR za partnera, 220,- EUR za advokáta a 190,- EUR za advokátskeho 

koncipienta.  

Odmena za právne služby podľa bodu 1. písm. a) celkom: 6.000,- EUR bez DPH. 

Odmena zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovanými právnymi službami, vrátane hotových výdavkov 

Advokátskej kancelárie, ako aj náhradu za stratu času. 

 

4. Celková odmena za poskytnuté služby (Finančný limit): 

Cena celkom: 20.000,- EUR bez DPH. 

 

5. Spôsob úhrady odmeny za poskytnuté služby: 

Fakturácia sa uskutoční na mesačnej báze po riadnom dodaní služieb. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej 

doručenia Klientovi. Prílohou faktúry bude chronologicky usporiadaný prehľad súvisiacich výkonov 

uskutočnených v príslušnom fakturačnom období. 

 

 

V Bratislave, dňa 10.05.2022 

 

 

 

 

        Ing. Marianna Ondrová      Ing. Filip Králik  

         predseda predstavenstva             podpredseda predstavenstva 

           MH Manažment, a.s                  MH Manažment, a.s.  
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