
 
 
 
 

 

Fridrich Lawyers, s.r.o. Dunajská 6 |811 08 Bratislava 

Fridrich Lawyers, s.r.o. 
advokátska kancelária 
 

Dunajská 6 
811 08 Bratislava 
Slovenská republika 
 

T  02/321 17 000 
 

IČO  36 864 421 
DIČ  2022886525 
 

zapísaná v OR OS BA I  
oddiel Sro vložka č.60065/B  
 

Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. 
      advokát | spoločník | konateľ 

 

 

DOHODA O PLNENÍ POVINNOSTI OPRÁVNENEJ OSOBY PRE 
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA 

Business Boost - BASIC  

(ďalej len „Dohoda“) 
uzatvorená podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa ust. § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi stranami: 

 
1) Fridrich Lawyers, s.r.o. IČO: 36 864 421 
  zapísaná v OR OS BA I oddiel Sro vložka č. 43977/B 

so sídlom: Dunajská 6, 811 08 Bratislava 
 

jej menom  doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. 
advokát a konateľ 
 

   (ďalej len „Oprávnená osoba“) 

a 

2)  Obchodné meno firmy 

 Ulica a číslo 

Mesto 

PSČ 

IČO 

DIČ 

IČ DPH 

 
 ktorej menom koná 
 

Meno a priezvisko 

Dátum narodenia 

Email 

Telefón   

     
(ďalej len „Partner verejného sektora“) 
(Oprávnená osoba a Partner verejného sektora ďalej spoločne aj ako „Strany Dohody“). 
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Článok 1 

Predmet zmluvy 

1.1 Oprávnená osoba sa zaväzuje nestranne vykonať úlohy spojené s identifikáciou konečného 
užívateľa výhod a jej overovaním, a to v súlade s ustanoveniami a podmienkami vyplývajúcimi zo 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS”) a Článkom 2 tejto Dohody (ďalej len „Služby“). 
Oprávnená osoba bude v tejto súvislosti, ak to bude relevantné, na písomné požiadanie Partnera 
verejného sektora podávať za neho návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny 
zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov, identifikovať konečného užívateľa výhod 
pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod 
v zmysle ust. § 11 ods. 2 zákona o RPVS a preukazovať identifikáciu konečného užívateľa výhod 
a overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod prostredníctvom verifikačného dokumentu 
v zmysle ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS. 

 
 

Článok 2 
Podmienky poskytovania Služieb a ich rozsah 

 
 

2.1 Strany Dodatku sa dohodli na nasledujúcich základných podmienkach poskytovania Služieb: 
a) pri poskytovaní Služieb Oprávnená osoba bude konať nestranne s náležitou odbornou 

starostlivosťou;  
b) Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba nie je 

povinná postupovať podľa pokynov Partnera verejného sektora, ak by tieto pokyny boli v 
rozpore s právnym poriadkom. Oprávnená osoba sa o pokynoch uvedených v predchádzajúcej 
vete zaväzuje včas informovať Partnera verejného sektora a Strany Dodatku budú v dobrej 
viere rokovať o vyriešení takejto otázky. Oprávnená osoba sa zaväzuje včas informovať 
Partnera verejného sektora, ak dospeje k záveru, že ktorýkoľvek pokyn Partnera verejného 
sektora je nesprávny, nevhodný alebo má iné vady; 

c) v súvislosti s poskytovaním Služieb sa Partner verejného sektora zaväzuje poskytnúť 
Oprávnenej osobe  pravdivé a úplné údaje, informácie, listiny, podklady, plné moci ako aj inú 
súčinnosť, ktorá je potrebná alebo žiaduca pre riadne plnenie záväzkov Oprávnenej osoby z 
tejto Dodatku. Oprávnená osoba predpokladá, že Partner verejného sektora jej bez zbytočného 
odkladu a v dobrej viere poskytne všetky tieto údaje, informácie, dokumenty alebo iné 
podklady a že poskytnuté údaje, informácie, dokumenty a iné podklady budú správne a úplné; 

d) Oprávnená osoba nezodpovedá za škodu a omeškanie pri poskytovaní Služieb, ak tieto budú 
spôsobené tým, že Oprávnená osoba nedostane od Partnera verejného sektora, alebo iných 
odborných poradcov Partnera verejného sektora , či zamestnancov Partnera verejného sektora 
informáciu alebo súčinnosť, ktoré sú potrebné na poskytovanie Služieb; 

e) služby budú poskytované v úzkej súčinnosti medzi Stranami Dodatku. Strany Dodatku sa 
zaväzujú navzájom sa informovať o akejkoľvek záležitosti, skutočnosti alebo zmene údajov 
zapísaných  v Registri Partnerov verejného sektora, ktorá je, alebo o ktorej by Strany Dodatku 
mali vedieť, že je relevantná vo vzťahu k poskytovanej Službe. 
 

2.2 Oprávnená osoba sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých neverejných informáciách 
týkajúcich sa činnosti Partnera verejného sektora, s ktorými sa nakladá ako s obchodným 
tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a ktoré Partner verejného sektora sprístupní 
Oprávnenej osobe v súvislosti s touto Dohodou (ďalej len „Dôverné informácie”). Partner 
verejného sektora uznáva a akceptuje, že Oprávnená osoba je oprávnená sprístupniť Dôverné 

Frid
ric

h 
La

wye
rs



3 
 

informácie, ak to bude požadovať všeobecne záväzný právny predpis, súd, vládna inštitúcia, 
správny orgán alebo iná príslušná inštitúcia v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, pričom Partner verejného sektora dáva na takéto sprístupnenia súhlas. Oprávnená 
osoba sa zaväzuje vopred informovať Partnera verejného sektora o takomto sprístupnení a 
poskytnúť Partnerovi verejného sektora takú súčinnosť, akú možno rozumne očakávať tak, aby 
Partner verejného sektora mohol v prípade potreby zasiahnuť. 
 

2.3 Oprávnená osoba je oprávnená odmietnuť poskytnutie Služieb ak sa Partner verejného sektora 
dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Dohody, ďalej pri 
veciach, kde by to mohlo ohroziť jej dobrú povesť, alebo kde sú vyžadované termíny, ktoré nie je 
schopná dodržať. Oprávnená osoba je povinná odmietnuť poskytnutie Služby, ak Partner 
verejného sektora nebude poskytovať Oprávnenej osobe súčinnosť, prípade nebude Oprávnenej 
osobe poskytovať požadované informácie o konečnom užívateľovi výhod, prípadne bude 
Oprávnenú osobu nútiť konať v rozpore s požiadavkami konania s odbornou starostlivosťou. 

2.4 Oprávnená osoba nesie zodpovednosť za Partnerom verejného sektora jej zverené originálne 
listiny a doklady, ktoré je povinná na výzvu Partnera verejného sektora odovzdať. Po uplynutí 
piatich (5) rokov je oprávnená listiny a doklady skartovať v prípade, ak Partner verejného sektora 
o ich vydanie nepožiadal. 

2.5 Oprávnená osoba nie je povinná nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti vykonať riadne 
identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod 
Partnera verejného sektora, v dôsledku toho, čo Partner verejného sektora opomenul včas oznámiť 
Oprávnenej osobe. 

2.6 Akékoľvek informácie o postupe Oprávnenej osoby, konkrétnych metódach, prípadoch 
a prístupoch smerujúcich k úspešnosti vo veciach Partnera verejného sektora sú považované za 
know-how Oprávnenej osoby, pričom budú zachované v tajnosti. Partner verejného sektora sa 
zaväzuje, že o postupoch, o ktorých bude v priebehu poskytovania Služieb informovaný, bude 
zachovávať mlčanlivosť a informácie bude uchovávať v tajnosti, v opačnom prípade zodpovedá 
Oprávnenej osobe za škodu. 

2.7 Partner verejného sektora súhlasí so spracúvaním svojich osobných a identifikačných údajov 
Oprávnenou osobou za účelom plnenia tejto Dohody, zlepšovania a efektivizácie postavenia 
Partnera verejného sektora v segmente zapísaných obchodných aktivít. Oprávnená osoba môže 
Partnera verejného sektora bez časového obmedzenia kontaktovať prostredníctvom emailu, SMS 
alebo telefónu s návrhmi, upozorneniami a odporúčaniami, ktoré súvisia s jej právnymi službami 
a to aj po ukončení platnosti tejto Dohody. 

2.8 Služby budú Oprávnenou osobou poskytované v nasledovnom rozsahu: 

• Uskutočnenie registračného proc 
• esu a identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod v ktorom advokát 

vytvorí registráciu Partnera verejného sektora v Registri partnerov verejného sektora. 
• Výkon zákonných činností oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora po dobu prvých 

30 dní od registrácie v Registri partnerov verejného sektora. 
• Realizácia všetkých súvisiacich činností prostredníctvom elektronickej komunikácie.  
• Poskytnutie základného prístupu k asistenčnému centru v rámci ktorého môže Partner 

verejného sektora klásť otázky týkajúce sa jeho registračného procesu a dostať na ne základné 
odpovede spravidla do 48 hodín. 

• Poskytnutie základného notifikačného servisu, ktorý obsahuje emailové oznamovanie stavu 
registračného procesu. 

• Poskytnutie reportingu, ktorý obsahuje správy o histórii registrácie so základným rozsahom. 

 

Frid
ric

h 
La

wye
rs



4 
 

Článok 3 

Odmena a výdavky  
 
3.1 Partner verejného sektora sa zaväzuje platiť Oprávnenej osobe za služby poskytnuté podľa článku 

2 Dohody v pravidelných mesačných intervaloch odmenu a to vo výške 0,- EUR / mesačne (ďalej 
len „Odmena“).  
 

3.2 Odmena špecifikovaná v tejto Dohode bude zaplatené v plnom rozsahu, bez akýchkoľvek 
odpočtov alebo zrážok na základe daní a poplatkov akejkoľvek povahy, za ktoré zodpovedá 
platiteľ. Odmena je stanovená bez dane z pridanej hodnoty, príslušná daň z pridanej hodnoty 
k dátumu vyhotovenia faktúry bude pripočítaná vo vyfakturovanej sume podľa platných právnych 
predpisov. Termín splatnosti Odmeny bude uvedený a stanovený na riadne vystavenom daňovom 
doklade, spravidla v dĺžke 15 dní.  

 
3.3 Faktúru vystavuje Oprávnená osoba raz mesačne v pravidelne sa opakujúcich cykloch. Odmena je 

mesačným paušálom, z ktorého sa alikvotne neodpočítava odmena pre oprávnenú osobu v prípade 
výpovede. Z uhradenej faktúry sa nevracia alikvotná čiastka v prípade výpovede. 

 
3.4 Ak bude Partner verejného sektora v omeškaní s platením akejkoľvek platby podľa tejto Dohody, 

Oprávnená osoba má právo uplatniť si voči Partnerovi verejného sektora zmluvnú pokutu vo 
výške 10% z dlžnej sumy, pričom nárok Oprávnenej osoby na náhradu škody voči Partnerovi 
verejného sektora týmto nie je dotknutý, a súčasne má právo uplatniť si voči Partnerovi verejného 
sektora úrok z omeškania v zákonnej výške za každý deň omeškania a/alebo prerušiť poskytovanie 
Služieb podľa tejto Dodatku počas doby omeškania Partnera verejného sektora. 
 

3.5 Nárok na úhradu Odmeny vypovedaním Dohody nezaniká. 
 
3.6 Partner verejného sektora sa zaväzuje uhrádzať Oprávnenej osobe všetky poplatky a hotové 

výdavky (najmä súdne a správne poplatky, poštovné a poplatok za elektronickú konverziu), ktoré 
Oprávnená osoba vynaloží v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto Dohody, vrátane 
akejkoľvek príslušnej dane. Oprávnená osoba na požiadanie preukáže Partnerovi verejného 
sektora vynaloženie týchto výdavkov (ďalej len “Výdavky”). Výdavky budú fakturované 
Klientovi spravidla spolu s Odmenou. V prípade, ak Výdavky vzniknú Oprávnenej osobe po 
vyfakturovaní Odmeny, môže ich vyfakturovať dodatočne. Výdavky sú na účely výkonu 
advokácie považované za jeden z druhov odmeny a to popri odmene za poskytnuté služby. 
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Článok 4 
Trvanie zmluvy 

 
4.1 Táto Dohoda je uzavretá na dobu určitú a jej platnosť skončí uplynutím 30 kalendárnych dní od 

dátumu právoplatnej registrácie Partnera verejného sektora v Registri partnerov verejného sektora. 
 

4.2 Platnosť tejto Dohody skončí uskutočnením najskoršej z nasledovných skutočností: 
a) uzavretie písomnej dohody o zrušení tejto Dohody; 
b) ukončenie Dohody písomnou výpoveďou; každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať 

túto Dohodu aj bez uvedenia dôvodu na základe výpovede so 7 dňovou výpovednou lehotou, 
ktorá začne plynúť doručením výpovede druhej Strane Dohody. Výpoveď je nutné doručiť 
písomne poštou na adresu oprávnenej osoby. Ďalej je nutné informovať oprávnenú osobu, či 
má oprávnená osoba v prípade výpovede vymazať iba oprávnenú osobu alebo vymazať 
partnera verejného sektora zo zoznamu. V prípade neuvedenia tejto skutočnosti, oprávnená 
osoba vymaže iba oprávnenú osobu pre daný subjekt. 

 
4.3 V prípade, že sú splnené všetky platobné povinnosti podľa tejto Dohody, zánikom Dohody 

zaniknú všetky práva a povinnosti Strán Dohody podľa tejto Dohody s výnimkou tých, ktoré 
podľa tejto Dohody alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po skončení Dohody. Zánikom 
Dohody zároveň zanikajú všetky plnomocenstvá udelené Partnerom verejného sektora Oprávnenej 
osoby, jej zamestnancom alebo advokátom, ktorí s ňou spolupracujú. 

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Táto Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi Stranami Dohody o predmete špecifikovanom 
v tejto Dohode.  

5.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Stranami Dohody. 

5.3 Strany Dohody sa dohodli, že právne vzťahy, práva, povinnosti založené touto Dohodou sa riadia 
právnym poriadkom Slovenskej republiky a Obchodným zákonníkom. 

5.4 Úprava vzájomných práv a povinností výslovne neupravených v tejto Dohody je daná všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

5.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Dohody môžu byť urobené iba písomne formou 
dodatkov, podpísaných Stranami Dohody. 

5.6 Pokiaľ by bolo akékoľvek ustanovenie tejto Dohody úplne alebo čiastočne neplatné, právne 
neúčinné alebo nevykonateľné alebo by svoju právnu účinnosť stratilo neskôr, nebude to mať 
vplyv na platnosť, právnu účinnosť a vykonateľnosť tejto Dohody a Strany Dohody sa zväzujú 
takéto neplatné alebo nevymožiteľné ustanovenie nahradiť novým, platným ustanovením, ktorého 
predmet bude najlepšie zodpovedať predmetu a ekonomickému účelu pôvodného ustanovenia. 

5.7 Táto Dohoda bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) 
rovnopise pre každú zo zmluvných strán. 

5.8 Strany Dohody prehlasujú, že táto Dohoda vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, na znak čoho 
k nej pripájajú svoje podpisy. 

Frid
ric

h 
La

wye
rs



6 
 

5.9 Táto Dohoda ruší všetky predchádzajúce Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre 
partnera verejného sektora uzatvorené medzi Stranami Dohody k dátumu, ktorý predchádza 
dátumu uvedenému na tejto Dohode a to bez ohľadu na typ programu alebo dohodnutý rozsah 
služieb.   

 

Bratislava, dňa:          Bratislava, dňa: 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Fridrich Lawyers, s.r.o.  
Oprávnená osoba 

Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. 
advokát a konateľ 

 

 

Partner verejného sektora 
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