
MH Manažment, a. s. 
 

Odôvodnenie konzultácie č. 3/2022 

 
 

1. Predmet konzultácie:  

 

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. 

 

2. Opis predmetu konzultácie: 

 

Predmetom konzultácie č. 3/2022 je výber advokátskej kancelárie v zmysle podmienok stanovených Rámcovou 

dohodou uzatvorenou dňa 25.02.2019 medzi zadávateľom a uchádzačom, ktorý zabezpečí predmet 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. 

 

3. Stanovenie maximálnej celkovej odmeny za poskytovanie právnych služieb 

Maximálna celková odmena za poskytovanie právnych služieb v rozsahu predmetu tejto konzultácie je 20.000,- 

EUR bez DPH. 

 

Spoločnosť MH Manažment, a.s., ako zadávateľ  predmetnej konzultácie, vychádzala pri určení maximálnej 

celkovej ceny za poskytovanie právnych služieb z predpokladu stanoveného rozsahu poskytovania právnych 

služieb. 

 

4. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Kritériá Váha 

Hodinová sadzba v eur bez DPH za úkon právnej služby v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. 0-100 bodov 

 

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

na konzultácii spoločnosť TaylorWessing e/n/w/c advokáti, s.r.o., a to z dôvodu, že uvedená advokátska 

kancelária zastupuje spoločnosť MH Manažment, a.s. v súvisiacich civilných, ako aj trestných konaniach 

a disponuje s dlhoročným know-how v predmetnej veci. 

 

V Bratislave, dňa 06.05.2022 

 

 

 

 

        Ing. Marianna Ondrová      Ing. Filip Králik  

         predseda predstavenstva             podpredseda predstavenstva 

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

 


