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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

(nezaplatenafaktura.sk) 

 

1. NEZAPLATENAFAKTURA.SK – POSKYTOVATEĽ A ZAPOJENÉ ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE  

1.1. Poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti – kontrakčného mechanizmu (ďalej aj len „Kontrakčný 
mechanizmus“), umiestneného na doméne: nezaplatenafaktura.sk (ďalej len „Web“) je spoločnosť: N-advokát, 
s. r. o., advokátska kancelária, IČO: 51098636, DIČ: 2120596984, IČ DPH: SK2120596984, so sídlom: 
Lovinského 4408/22, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 122253/B, ktorá je zapísaná Slovenskou advokátskou 
komorou v zozname spoločností s ručením obmedzeným a je oprávnená poskytovať právne služby (ďalej aj len 
„N-advokát, s. r. o.“). 

1.2. Kontrakčný mechanizmus umožňuje podnikateľovi, ktorý prostredníctvom funkcionality na zadanie pohľadávky 
umiestnenej na Webe odoslal formulár umiestnený na Webe (ďalej len „Klient“) tak jednostranne uskutočniť 
návrh na uzavretie Zmluvy podľa bodu 2.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok (nezaplatenafaktura.sk) 
(ďalej len „Podmienky“) adresovaný voči jednej konkrétnej zo Zapojených advokátskych kancelárii podľa bodu 
1.3 Podmienok. N-advokát, s. r. o. sa prostredníctvom Kontrakčného mechanizmu usiluje zjednodušiť prístup 
k právnym službám Zapojených advokátskych kancelárii, pričom voči Klientom nezodpovedá ani za dostupnosť, 
ani za funkčnosť Kontrakčného mechanizmu a preto, pre prípad dočasnej alebo trvalej nedostupnosti alebo 
nefunkčnosti Kontrakčného mechanizmu odporúča Klientom alebo osobám, ktoré majú záujem stať sa Klientami, 
aby bezodkladne buď priamo emailom kontaktovali ktorúkoľvek zo Zapojených advokátskych kancelárii na ich 
príslušnú emailovú adresu alebo kontaktovali iného advokáta zapísaného v zozname advokátov vedenom 
Slovenskou advokátskou komorou. 

1.3. Kontrakčný mechanizmus umožňuje Klientovi doručiť návrh na uzavretie Zmluvy podľa bodu 2.1 Podmienok voči 
jednej  z nasledovných advokátskych kancelárii (ďalej spolu len „Zapojené advokátske kancelárie“): 

1.3.1. N-advokát, s. r. o., základné informácie o tejto advokátskej kancelárii sú uvedené v bode 1.1 
Podmienok. Bližšie informácie o tejto advokátskej kancelárii sú dostupné na internetovej adrese: 
https://n-advokat.sk/. Bankovým účtom tejto advokátskej kancelárie podľa Podmienok je bankový účet – 
vedený  v banke: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK90 0900 0000 0051 3504 3262, BIC/SWIFT kód: 
GIBASKBX. Emailovou adresou tejto advokátskej kancelárie je: kontakt@nezaplatenafaktura.sk alebo 
navratil@n-advokat.sk. Poštovou adresou tejto advokátskej kancelárie je adresa sídla tejto advokátskej 
kancelárie uvedená v bode 1.1 Podmienok; alebo 

1.3.2. JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s. r. o., IČO: 47245042, DIČ: 2023676259, nie je 
platiteľom DPH, so sídlom: Tatranská 49, 84106 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, 
Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 
86581/B, ktorá je zapísaná Slovenskou advokátskou komorou v zozname spoločností s ručením 
obmedzeným a je oprávnená poskytovať právne služby (ďalej aj len „JELENČÍK A PARTNERI 
advokátska kancelária, s. r. o.“). Bližšie informácie o tejto advokátskej kancelárii sú dostupné na 
internetovej adrese: http://www.jelencik.sk/. Bankovým účtom tejto advokátskej kancelárie podľa 
Podmienok je bankový účet – vedený  v banke: Tatra banka, a.s., IBAN: SK86 1100 0000 0029 2288 
8025, BIC/SWIFT kód: TATRSKBX. Emailovou adresou tejto advokátskej kancelárie je: 
kontakt@nezaplatenafaktura.sk alebo jelencik@jelencik.sk. Poštovou adresou tejto advokátskej 
kancelárie je adresa sídla tejto advokátskej kancelárie uvedená v tomto bode 1.3.2 Podmienok. 

2. ZMLUVA 

2.1. Tieto Podmienky sú súčasťou každej zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej medzi ktoroukoľvek zo 
Zapojených advokátskych kancelárií a Klientom, ak k uzavretiu takejto zmluvy o poskytovaní právnych služieb 
došlo na základe návrhu Klienta uskutočneného za použitia Kontrakčného mechanizmu na zadanie pohľadávky 
umiestneného na Webe, teda na základe Objednávky podľa bodu 3.1 Podmienok (ďalej každá zmluva podľa 
tohto bodu len „Zmluva“). 
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2.2. Tá príslušná Zapojená advokátska kancelária, s ktorou Klient uzavrel príslušnú Zmluvu (ďalej aj len „Advokát“) 
a Klient (ďalej spolu aj len „Strany“) sa uzavretím príslušnej Zmluvy dohodli, že (i) takáto Zmluva sa spravuje 
právnym poriadkom Slovenskej republiky, (ii) prípadné spory medzi Stranami majú právomoc riešiť len súdy 
Slovenskej republiky a (iii) v zmysle § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ak by záväzkový vzťah zo Zmluvy nespadal pod vzťahy uvedené v 
§ 261 Obchodného zákonníka, tak sa dohodli, že sa spravuje Obchodným zákonníkom. 

2.3. Obsah Zmluvy, ktorý nie je určený týmito Podmienkami, sa podporne spravuje zákonom 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“), vyhláškou 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška AT“), § 566 a nasl. (mandátna 
zmluva) Obchodného zákonníka, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ostatnými príslušnými právnymi predpismi. 

3. NÁVRH KLIENTA NA UZAVRETIE ZMLUVY – OBJEDNÁVKA A SPLNOMOCNENIE ADVOKÁTA  

3.1. Návrh na uzavretie Zmluvy uskutočňuje Klient tak, že prostredníctvom Kontrakčného mechanizmu odošle 
ktorejkoľvek zo Zapojených advokátskych kancelárii (teda aspoň jednému vybranému Advokátovi; Kontrakčný 
mechanizmus pritom v určitých prípadoch príslušného Advokáta vyberie automatizovane) objednávku, teda 
prostredníctvom funkcionality na zadanie pohľadávky umiestnenej na Webe dôjde (i) k vyplneniu aspoň 
povinných polí formulára, (ii) k nahraniu aspoň jednej faktúry (resp. účtovného dokladu), (iii) k vyjadreniu súhlasu 
s Podmienkami (t. z. „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“), (iv) k vyjadreniu súhlasu 
s Podmienkami ochrany súkromia (t. z. „Súhlasím s Podmienkami ochrany súkromia“), (v) k vyhláseniu 
o pravdivosti takto vyplnených údajov (t. z. „Vyhlasujem, že mnou vyplnené údaje sú pravdivé“) a (vi) k odoslaniu 
takéhoto formulára (t. z. stačením tlačidla „Odoslať“ alebo tlačidla „Odoslať a generovať plnomocenstvo“; ďalej 
každá takáto objednávka len „Objednávka“).  

3.1.1. Neoddeliteľnou súčasťou Objednávky je (i) každý údaj (t. z. vrátane vyhlásení a súhlasov) uvedený 
v príslušnom odoslanom formulári a (ii) každá faktúra a každý účtovný doklad nahratý (priložený) 
k príslušnému odoslanému formuláru. 

3.1.2. Klient odoslaním, teda uskutočnením, každej Objednávky vyhlasuje, že (i) je podnikateľom, (ii) uskutočnil 
Objednávku sám, teda osobne, ak je podnikateľom – fyzickou osobou, alebo ju uskutočnil 
prostredníctvom osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo prokuristu Klienta, ak je 
podnikateľom – právnickou osobou, (iii) vo formulári, ktorým Klient uskutočnil Objednávku uviedol iba 
pravdivé a nezavádzajúce údaje, (iv) každá faktúra a každý účtovný doklad, ktorú/ý nahral (priložil) Klient 
prostredníctvom Kontrakčného mechanizmu pri uskutočnení takejto Objednávky je správna/y, obsahuje 
iba pravdivé údaje, a bol/a vyhotovená/ý v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k vyhotoveniu 
príslušnej faktúry a účtovnému dokladu, (v) má pohľadávku voči dlžníkovi, ktorého označil v príslušnej 
Objednávke (ďalej len „Dlžník“), a to v rozsahu uvedenom v príslušnej Objednávke, pričom uplatnenie 
takejto pohľadávky nie je neprípustné podľa § 3 ods. 6 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a 
o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [teda nejde o: a) dohodnutý úrok z 
omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, 
ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola, b) nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných 
zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú 
podmienku, a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok, c) nárok na zaplatenie tovaru alebo služby 
zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, 
ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté, d) nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných 
zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a Dlžník nebol na jeho zaplatenie 
vyzvaný v posledných troch mesiacoch, e) nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo f) nárok, ktorý je v 
zjavnom rozpore s právnymi predpismi], (vi) emailová adresa a telefónne číslo, ktoré uviedol v príslušnej 
Objednávke sú Klientove a sú správne, Klient má k nim neustály prístup, sú vhodné pre vzájomnú 
komunikáciu medzi Stranami, teda zabezpečujú neodpočúvanú komunikáciu iba medzi Stranami, 
a môžu byť používané Stranami kedykoľvek od uskutočnenia Objednávky až do zániku príslušnej 
Zmluvy na vzájomnú komunikáciu, (vii) prečítal si, porozumel a súhlasí s Podmienkami ochrany 
súkromia zverejnenými na Webe a (viii) prečítal si, porozumel a súhlasí s týmito Podmienkami, chce 
a takto podľa Podmienok aj prejavuje voči Advokátovi svoju vôľu uzatvoriť Zmluvu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513
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3.2. O odoslaní, teda o uskutočnení, Objednávky je Klient automatizovaným spôsobom informovaný odoslaním 
emailovej správy o uskutočnení Objednávky na emailovú adresu, ktorú uviedol Klient v príslušnej 
Objednávke. Emailová správa podľa tohto bodu má iba informatívnu povahu. Ak do 20 (slovom: dvadsať) minút 
od uskutočnenia príslušnej Objednávky nebola Klientovi doručená emailová správa podľa tohto bodu, tak 
Zapojené advokátske kancelárie odporúčajú Klientovi, aby bezodkladne oznámil túto skutočnosť Zapojeným 
advokátskym kanceláriám na emailovú adresu: kontakt@nezaplatenafaktura.sk, s identifikáciou príslušnej 
Objednávky aspoň s uvedením obchodného mena/názvu Klienta (veriteľa) a s označením (čísiel) faktúr, aby sa 
zabránilo prípadnému nesprávnemu doručovaniu. 

3.3. Nevyhnutným predpokladom k tomu, aby príslušný Advokát mohol plniť povinnosti Advokáta zo Zmluvy 
k príslušnej Objednávke je existencia splnomocnenia/plnomocenstva udeleného a doručeného Klientom 
príslušnému Advokátovi na zastupovanie Klienta pri uplatňovaní nárokov Klienta uvedených v Objednávke. 
Z toho dôvodu Zapojené advokátske kancelárie spravidla vôbec neprihliadajú na tie Objednávky, ku ktorým ešte 
nie je príslušnému Advokátovi udelené a doručené nevyhnutné splnomocnenie/plnomocenstvo. 

3.4. Pokiaľ Klient v Objednávke nevyznačí, že generálne splnomocnenie už príslušnému Advokátovi zaslal, tak 
Kontrakčný mechanizmus pri odoslaní, teda pri uskutočnení, Objednávky, Klientovi vygeneruje individuálne 
splnomocnenie pre zastupovanie Klienta pri uplatňovaní všetkých nárokov Klienta uvedených v 
(jednej) príslušnej Objednávke Klienta alebo generálne splnomocnenie pre zastupovanie Klienta pri uplatňovaní 
všetkých nárokov Klienta uvedených v každej Objednávke Klienta, a to v oboch prípadoch vo formáte PDF.  

3.4.1. Splnomocnenie udeľuje Klient príslušnému Advokátovi aj na zastupovanie v predsúdnych vzťahoch 
s Dlžníkom za účelom dosiahnutia splnenia nárokov Klienta, a tiež aj na zastupovanie Klienta pri 
mimosúdnych rokovaniach.  

3.4.2. Splnomocnenie udeľuje Klient príslušnému Advokátovi (i) v listinnej podobe – vygenerované 
splnomocnenie Klient vlastnoručne podpíše a doručí príslušnému Advokátovi na poštovú adresu 
príslušného Advokáta podľa bodu 1.3 Podmienok alebo (ii) v elektronickej podobe – v takom prípade 
Klient podpíše vygenerovaný formulár splnomocnenia v PDF formáte vlastným kvalifikovaným 
elektronickým podpisom s časovou pečiatkou a takto podpísané splnomocnenie buď nahrá 
prostredníctvom Kontrakčného mechanizmu alebo doručí elektronicky na emailovú adresu: 
kontakt@nezaplatenafaktura.sk.  

3.5. Pred tým, ako dôjde k uzavretiu príslušnej Zmluvy môže Klient doručením emailu z emailovej adresy príslušného 
Klienta uvedenej v príslušnej Objednávke na emailovú adresu: kontakt@nezaplatenafaktura.sk (a) jednostranne 
zmeniť advokátsku kanceláriu voči, ktorej je príslušná Objednávka adresovaná na inú advokátsku kanceláriu 
s pomedzi Zapojených advokátskych kancelárii a (b) opraviť prípadné zrejmé chyby v písaní alebo v počítaní 
obsiahnuté v príslušnej Objednávke. 

4. UZAVRETIE ZMLUVY  

4.1. Príslušná Zmluva je uzatvorená, keď Advokát predtým, ako došlo ku zániku príslušnej Objednávky v zmysle 
bodu 4.2 Podmienok, prijme (akceptuje) príslušnú Objednávku, čo nastáva v okamihu, keď došlo ku súčasnému 
splneniu nasledovných odkladacích podmienok: 

4.1.1. na príslušnú Objednávku sa vzťahuje splnomocnenie podpísané tak Klientom ako splnomocniteľom ako 
aj Advokátom ako splnomocnencom (teda obidvomi Stranami podpísané individuálne splnomocnenie 
alebo generálne splnomocnenie, ktoré bolo vygenerované hneď pri odoslaní príslušnej Objednávky 
alebo obidvomi Stranami podpísané generálne splnomocnenie vygenerované inokedy alebo obidvomi 
Stranami podpísané iné splnomocnenie vzťahujúce sa k príslušnej Objednávke), a 

4.1.2. Advokát odoslal Klientovi na emailovú adresu, ktorú uviedol Klient v príslušnej Objednávke, potvrdenie 
o uzavretí príslušnej Zmluvy. 

4.2. K uzatvoreniu príslušnej Zmluvy nedôjde a príslušná Objednávka zanikne (teda zaniká príslušnou Objednávkou 
uskutočnený návrh Klienta na uzavretie Zmluvy): 

4.2.1. odoslaním zo strany Advokáta emailovej správy o odmietnutí príslušnej Objednávky (teda 
o odmietnutí návrhu Klienta na uzavretie Zmluvy k príslušnej Objednávke) na emailovú adresu, ktorú 
uviedol Klient v príslušnej Objednávke (Advokát je vždy oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy, pričom 
podľa Zákona o advokácii a predpisov Slovenskej advokátskej komory je v určitých prípadoch tiež 
povinný odmietnuť poskytovanie právnych služieb), 
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4.2.2. uplynutím lehoty 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa, keď došlo k uskutočneniu príslušnej Objednávky, 
pokiaľ v takejto lehote nedošlo k uzavretiu príslušnej Zmluvy, alebo 

4.2.3. v ostatných prípadoch stanovených právnymi predpismi. 

4.3. Zmluva je uzavretá vždy iba medzi príslušným Klientom a tým Advokátom zo Zapojených advokátskych 
kancelárií, ktorý prijal (akceptoval) príslušnú Objednávku v zmysle bodu 4.1 Podmienok. Za plnenie povinností 
Advokáta z príslušnej Zmluvy preto nezodpovedá N-advokát, s. r. o., okrem toho prípadu, ak Advokátom 
z príslušnej Zmluvy je práve N-advokát, s. r. o.. 

5. ZMLUVA – NIEKTORÉ DEFINÍCIE  

5.1. Pre účely Zmluvy, 

5.1.1. „Právnou službou“ sa rozumie zastupovanie Klienta pred všeobecnými súdmi v Slovenskej republike 
v upomínacom konaní, v prípadnom nadväzujúcom civilnom sporovom konaní, a v prípadných 
nadväzujúcich exekučných konaniach, a to pri domáhaní sa splnenia Pohľadávky voči Dlžníkovi a/alebo 
voči právnym nástupcom Dlžníka. V rámci Právnej služby je Advokát tiež oprávnený zastupovať Klienta 
(i) pri uskutočnení výziev smerujúcich k dobrovoľnému splneniu Pohľadávky a/alebo (ii) pri mimosúdnom 
rokovaní s Dlžníkom a/alebo voči právnym nástupcom Dlžníka smerujúcom k čo možno najvyššej miere 
uspokojenia Pohľadávky Klienta, a to podľa pokynov Klienta; 

5.1.2. „Pohľadávkou“ sa rozumie každá pohľadávka, tak ako vyplýva z tej Objednávky, ku ktorej bola 
uzatvorená príslušná Zmluva, spolu so všetkým príslušenstvom každej takejto pohľadávky; 

5.1.3. „Vymoženou sumou“, 

5.1.3.1. sa rozumie hodnota celého (všetkého a každého) majetkového prospechu vyjadrená 
v peniazoch v mene EUR, ktorú po uzavretí príslušnej Zmluvy získal z príslušnej Pohľadávky 
priamo, či nepriamo, Klient alebo spriaznená osoba Klienta v zmysle § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, určená vždy k času, keď takýto majetkový prospech bol získaný, ak v tomto bode 
nie je uvedené inak. Strany sa odchylne od predchádzajúcej vety dohodli, že Vymoženou 
sumou sa v nižšie v tomto bode uvedených prípadoch rozumie: 

5.1.3.1.1. v prípade, ak časť Pohľadávky (resp. celá) zanikne jej splnením, tak pre takto 
zaniknutú časť Pohľadávky sa Vymoženou sumou rozumie celá tá časť 
Pohľadávky, ktorá zanikla splnením (teda celá tá časť Pohľadávky, ktorá bude 
zaplatená, napr. jej pripísaním na bankový účet Klienta, hoci aj až v exekučnom 
konaní); 

5.1.3.1.2. v prípade, ak časť Pohľadávky (resp. celá) zanikne v dôsledku právneho úkonu 
Klienta smerujúceho k takémuto zániku (napríklad dohodou s Dlžníkom 
o privatívnej novácii, o zrušení záväzku, o vzdaní sa práva, o odpustení dlhu, alebo 
dohodou o urovnaní), s ktorého uskutočnením vopred písomne (napr. emailom) 
súhlasil príslušný Advokát, tak pre takto zaniknutú časť Pohľadávky sa Vymoženou 
sumou rozumie hodnota celého (všetkého a každého) majetkového prospechu 
pripadajúceho na takto zaniknutú časť Pohľadávky vyjadrená v peniazoch v mene 
EUR, ktorú takýmto právnym úkonom získal priamo, či nepriamo, Klient alebo 
spriaznená osoba Klienta v zmysle § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ak sa Strany nedohodli inak; 

5.1.3.1.3. v prípade, ak časť Pohľadávky (resp. celá) zanikne v dôsledku právneho úkonu 
Klienta smerujúceho k takémuto zániku (napríklad dohodou s Dlžníkom 
o privatívnej novácii, o zrušení záväzku, o vzdaní sa práva, o odpustení dlhu, alebo 
dohodou o urovnaní), ak nejde o prípad uvedený v bode 5.1.3.1.2 Podmienok (teda 
nejde o právny úkon, s ktorého uskutočnením príslušný Advokát vopred udelil 
Klientovi písomný súhlas) tak pre takto zaniknutú časť Pohľadávky sa Vymoženou 
sumou rozumie celá tá časť Pohľadávky, ktorá takto zanikla (teda tá časť 
Pohľadávky, ktorá zanikne napríklad z dôvodu, že Klient alebo jeho právny 
nástupca dobrovoľne uzatvorí mimosúdnu dohodu, napr. dohodu o urovnaní, alebo 
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napríklad dobrovoľne odpustí svoj dlh, alebo vzdá sa práva, bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu príslušného Advokáta); 

5.1.3.1.4. v prípade, ak Klient v snahe vyhnúť sa plateniu Odmeny z príslušnej Zmluvy 
príslušnému Advokátovi alebo v snahe znížiť výšku Odmeny z príslušnej Zmluvy 
príslušnému Advokátovi, zapríčiní, že časť Pohľadávky (resp. celá) zanikne inak 
ako spôsobom uvedeným v bode 5.1.3.1.1 až 5.1.3.1.3 Podmienok tak pre takto 
zaniknutú časť Pohľadávky sa Vymoženou sumou rozumie celá tá časť 
Pohľadávky, ktorá takto zanikla; a 

5.1.3.1.5. v prípade, ak časť Pohľadávky (resp. celá) bude postúpená Klientom na tretiu 
osobu, tak pre takto postúpenú časť Pohľadávky sa Vymoženou sumou rozumie 
celá takto postúpená časť Pohľadávky (teda celá tá časť Pohľadávky, ktorá bude 
Klientom postúpená na tretiu osobu, a to bez ohľadu na odplatnosť alebo 
bezodplatnosť takéhoto postúpenia); 

5.1.3.2. sa nerozumie náhrada trov konania (napríklad náhrada trov právneho zastúpenia) spojená 
s vymáhaním Pohľadávky. 

6. ZMLUVA – PREDMET ZMLUVY, PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN ZO ZMLUVY 

6.1. Každou Zmluvou sa: 

6.1.1. príslušný Advokát zaväzuje, že pre príslušného Klienta na jeho účet a v jeho mene poskytne za 
príslušnú Odmenu príslušnú Právnu službu podľa Podmienok, a 

6.1.2. príslušný Klient zaväzuje zaplatiť príslušnému Advokátovi príslušnú Odmenu, príslušné Hotové výdavky 
Advokáta a splniť ostatné povinnosti podľa Podmienok. 

6.2. Na základe Zmluvy, príslušný Advokát: 

6.2.1. je povinný poskytovať príslušnú Právnu službu s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná 
čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v 
záujme Klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a 
hospodárnosť poskytovanej Právnej služby. Advokát poskytuje Právnu službu v súlade so Zákonom 
o advokácii a v súlade s predpismi Slovenskej advokátskej komory, s uzneseniami konferencie 
advokátov, a s uzneseniami predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, prijatými v súlade so 
Zákonom o advokácii;  

6.2.2. je povinný pri poskytovaní príslušnej Právnej služby chrániť a presadzovať práva a záujmy Klienta a 
riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny Klienta v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, nie 
je nimi Advokát viazaný. Advokát nie je viazaný ani pokynmi Klienta, ak ide o obsah právneho názoru. 
Advokát pri poskytovaní príslušnej Právnej služby upozorní Klienta na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, 
ktoré by mohli mať za následok vznik škody. V prípade, že Klient napriek upozorneniu Advokáta trvá na 
splnení pokynov, Advokát nezodpovedá za škodu vzniknutú v tejto príčinnej súvislosti; 

6.2.3. je povinný v súlade so Zákonom o advokácii zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 
ktorých sa dozvedel od Klienta v súvislosti s poskytovaním príslušnej Právnej služby, ak osobitný predpis 
na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu 
neustanovuje inak. Od tejto povinnosti môže Advokáta oslobodiť iba Klient písomným vyhlásením. 
Advokát však je aj v tomto prípade povinný zachovávať mlčanlivosť, ak je to v záujme Klienta; 

6.2.4. je povinný byť v súlade so Zákonom o advokácii na základe poistnej zmluvy poistený na krytie škôd 
spôsobených výkonom advokácie minimálne vo výške 1.500.000,- EUR na všetky poistné udalosti počas 
doby trvania príslušnej Zmluvy; a 

6.2.5. nie je povinný poskytovať v rámci príslušnej Právnej služby osobné konzultácie ani písomné stanoviská. 

6.3. Na základe Zmluvy, príslušný Klient: 

6.3.1. je povinný zabezpečiť, aby jeho vyhlásenia, ktoré urobil pri uskutočnení príslušnej Objednávky podľa 
bodu 3.1.2 Podmienok boli v čase uzavretia príslušnej Zmluvy pravdivými. V prípade, ak Klient 
dodatočne zistí, že ktorékoľvek jeho vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety bolo nepravdivým, 
neúplným, alebo zavádzajúcim, je povinný okamžite poskytnúť príslušnému Advokátovi pravdivé, úplné 
a nezavádzajúce vyhlásenie; 
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6.3.2. je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému Advokátovi všetky skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať 
vplyv na existenciu a vymožiteľnosť príslušnej Pohľadávky (najmä všetky skutočnosti rozhodujúce pre 
vznik a rozsah Vymoženej sumy, najmä každé plnenie Dlžníka na Pohľadávku); 

6.3.3. je povinný bezodkladne na žiadosť príslušného Advokáta odovzdať príslušnému Advokátovi všetky 
podklady a poskytnúť príslušnému Advokátovi všetky informácie, ktoré sú potrebné k plneniu príslušnej 
Zmluvy;  

6.3.4. je povinný bezodkladne na žiadosť príslušného Advokáta udeliť Advokátovi písomne splnomocnenie na 
konanie vo veciach, v ktorých príslušný Advokát poskytuje podľa príslušnej Zmluvy Právnu službu, a to 
v znení navrhovanom príslušným Advokátom;  

6.3.5. je povinný zabezpečiť, aby emailová adresa a telefónne číslo, ktoré Klient z časového hľadiska ako 
posledné v poradí uviedol príslušnému Advokátovi boli správne, boli bezpečné pre vzájomnú 
elektronickú komunikáciu medzi Stranami a umožňovali neodpočúvanú komunikáciu iba medzi Stranami, 
a boli príslušným Klientom používané. Klient je povinný bezodkladne písomne oznámiť príslušnému 
Advokátovi každú zmenu kontaktnej emailovej adresy Klienta a kontaktného telefónneho čísla Klienta; a 

6.3.6. je povinný splniť si svoje povinnosti podľa článku 7 Podmienok. 

7. ZMLUVA – ODMENA A HOTOVÉ VÝDAVKY ADVOKÁTA 

7.1. Strany sa Zmluvou dohodli, že príslušný Advokát má voči príslušnému Klientovi právo na zaplatenie nasledovnej 
odmeny (ďalej len „Odmena“), a to: 

7.1.1. podielovej odmeny, ktorá je bez dane z pridanej hodnoty v sume 10 % (desať percent) z každej 
Vymoženej sumy. Právo  Advokáta na podielovú odmenu podľa tohto bodu vzniká voči Klientovi vždy v 
okamihu, keď nastali skutočnosti, ktoré sa považujú za Vymoženú sumu príslušnej Pohľadávky (teda, ak 
napríklad bude Dlžník po uzavretí príslušnej Zmluvy plniť na príslušnú Pohľadávku viacerými 
čiastočnými plneniami, tak každé takéhoto čiastočné plnenie sa bude považovať za Vymoženú sumu 
príslušnej Pohľadávky, a tak z každého takéhoto čiastočného plnenia vzniká príslušnému Advokátovi 
právo na podielovú odmenu z takéhoto čiastočného plnenia). Advokát v tejto súvislosti poučuje Klienta, 
že výsledok konaní pri poskytovaní príslušnej Právnej služby je vzhľadom na okolnosti veľmi neistý. Ak 
je príslušný Advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, k podielovej odmene podľa tohto bodu sa 
pripočíta vždy tiež príslušná daň z pridanej hodnoty podľa príslušných právnych predpisov; a 

7.1.2. paušálnej odmeny, v rozsahu každej náhrady trov právneho zastúpenia Klienta vzťahujúcej sa 
k príslušnej Pohľadávke, ktorá bola zaplatená Klientovi po uzavretí príslušnej Zmluvy. Ak je 
príslušný Advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, tak v sume paušálnej odmeny podľa 
predchádzajúcej vety už je zahrnutá aj daň z priadnej hodnoty. Právo Advokáta na paušálnu odmenu 
podľa tohto bodu vzniká voči Klientovi vždy v okamihu, keď sa Klientovi zaplatí náhrada trov právneho 
zastúpenia Klienta, alebo jej časť, vzťahujúca sa k príslušnej Pohľadávke.  

7.2. Strany sa Zmluvou dohodli, že príslušný Advokát má voči príslušnému Klientovi aj právo na zaplatenie: 

7.2.1. náhrady hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených príslušným Advokátom v súvislosti s 
poskytovaním príslušnej Právnej služby, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a 
telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy, a 

7.2.2. náhrady za stratu času pri úkonoch príslušnej Právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom 
príslušného Advokáta, 

(ďalej spolu len „Hotové výdavky Advokáta“) a to v súlade s § 15 Vyhlášky AT. Advokát nie je povinný 
vynakladať Hotové výdavky Advokáta, ak sa Strany vopred v konkrétnom prípade nedohodli písomne inak. Ak je 
príslušný Advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, tak sa Hotové výdavky Advokáta zvyšujú o daň z pridanej 
hodnoty, ktorú je príslušný Advokát v súlade s právnymi predpismi povinný platiť. 

7.3. Klient je povinný zaplatiť príslušnému Advokátovi Odmenu, na ktorej zaplatenie príslušnému Advokátovi vzniklo 
právo podľa príslušnej Zmluvy, a Hotové výdavky Advokáta, na ktorých zaplatenie príslušnému Advokátovi 
vzniklo právo podľa príslušnej Zmluvy, bezhotovostne na bankový účet príslušného Advokáta uvedený v článku 
1 Podmienok, a to v lehote splatnosti do pätnástich (15) dní od doručenia príslušnej faktúry Klientovi.  

7.4. Príslušný Advokát vyhotovuje faktúry súhrnne za obdobie kalendárneho mesiaca, v ktorom príslušnému 
Advokátovi vzniklo príslušné právo na Odmenu alebo na Hotové výdavky Advokáta. Klient súhlasí s 
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vyhotovovaním (vydávaním) faktúr podľa Zmluvy v elektronickej forme ako elektronická faktúra a s ich 
doručovaním elektronickou formou na emailovú adresu Klienta. Súhlas uvedený v predchádzajúcej vete nebráni 
Advokátovi vyhotovovať a doručovať faktúry Klientovi na základe príslušnej Zmluvy kedykoľvek aj len v listinnej 
forme. 

7.5. Advokát môže na úhradu Odmeny a Hotových výdavkov Advokáta použiť aj príslušným Advokátom prijaté 
plnenie Dlžníka alebo jeho právneho nástupcu na Pohľadávku (vrátane použitia na tento účel jej príslušenstva, 
teda vrátanej aj nákladov spojených s jej uplatnením ako je napríklad náhrada trov konania). 

7.6. Klient berie na vedomie, že súd alebo iný orgán aplikácie práva pri určení náhrady trov právneho zastúpenia, 
ktorých náhrada sa priznáva Klientovi proti inej osobe, náhradu trov právneho zastúpenia v prípade úspechu 
určuje/priznáva podľa príslušných ustanovení Vyhlášky AT iba vo výške zodpovedajúcej tarifnej odmene 
advokáta podľa ustanovení § 9 až § 14 Vyhlášky AT. 

8. ZMLUVA – TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

8.1. Každá Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to: 

8.1.1. do uplynutia troch (3) mesiacov odo (i) dňa uzavretia príslušnej Zmluvy, (ii) dňa, keď došlo k zániku 
príslušnej Pohľadávky podľa príslušnej Zmluvy, (iii) dňa, keď každé konanie, pri ktorom bola poskytnutá 
Právna služba podľa príslušnej Zmluvy bolo právoplatne skončené, a (iv) dňa keď bola Klientom 
Advokátovi v plnom rozsahu zaplatená Odplata a Hotové výdavky Advokáta, na ktorých zaplatenie 
vzniklo príslušnému Advokátovi právo podľa príslušnej Zmluvy, a to podľa toho, ktorý z uvedených dní 
nastal neskôr; alebo 

8.1.2. do uplynutia desiatich (10) dní odo dňa, v ktorom príslušný Advokát písomne oznámil (napríklad 
emailovou správou) príslušnému Klientovi ukončenie vymáhania príslušnej  Pohľadávky;  

a to podľa toho, ktorá z uvedených dôb uplynula skôr. 

8.2. Každá Strana môže príslušnú Zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať (vo výpovedi je potrebné presne 
identifikovať Zmluvu, napríklad identifikáciou príslušnej Objednávky). Výpovedná doba je 10 (slovom: desať) dní 
a začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Strane. 

8.3. Príslušný Klient je oprávnený písomne odstúpiť od príslušnej Zmluvy (v odstúpení je potrebné presne 
identifikovať Zmluvu, napríklad identifikáciou príslušnej Objednávky) v prípadoch stanovených právnymi 
predpismi. 

8.4. Príslušný Advokát je oprávnený písomne odstúpiť od príslušnej Zmluvy: 

8.4.1. v prípade, ak je príslušný Advokát oprávnený alebo povinný odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych 
služieb podľa Zákona o advokácii (napr. v prípade, ak je príslušný Advokát povinný odmietnuť 
poskytnutie právnych služieb), alebo 

8.4.2. v ostatných prípadoch stanovených právnymi predpismi. 

8.5. Strany sa príslušnou Zmluvou dohodli, že keď dôjde k zániku príslušnej Zmluvy, tak: 

8.5.1. zánik príslušnej Zmluvy sa nedotýka práv príslušného Advokáta voči príslušnému Klientovi na zaplatenie 
Odmeny a na zaplatenie Hotových výdavkov Advokáta, ktoré vznikli príslušnému Advokátovi v období do 
zániku príslušnej Zmluvy; a 

8.5.2. v prípade, ak by do troch (3) rokov po zániku príslušnej Zmluvy nastali skutočnosti, ktoré by za 
predpokladu trvania príslušnej Zmluvy zakladali vznik práva príslušného Advokáta na Odmenu voči 
Klientovi podľa príslušnej Zmluvy, tak príslušnému Advokátovi v okamihu, keď takéto skutočnosti nastali, 
vzniká voči príslušnému Klientovi právo na pomernú odmenu podľa tohto bodu. Výška pomernej odmeny 
podľa predchádzajúcej vety sa vypočíta ako súčin Odmeny podľa príslušnej Zmluvy, na ktorej zaplatenie 
by príslušnému Advokátovi vzniklo právo, keby príslušná Zmluva trvala a pomeru trvania obdobia od 
uzavretia príslušnej Zmluvy (vrátane dňa uzavretia príslušnej Zmluvy) do dňa zániku tejto príslušnej 
Zmluvy (vrátane dňa, v ktorom táto príslušná Zmluva zanikne) v dňoch a trvania obdobia od uzavretia 
príslušnej Zmluvy (vrátane dňa uzavretia príslušnej Zmluvy) do dňa (vrátane), keď po zániku príslušnej 
Zmluvy nastali skutočnosti, ktoré by za predpokladu trvania príslušnej Zmluvy zakladali vznik práva 
príslušného Advokáta na Odmenu podľa príslušnej Zmluvy. V prípade vzniku práva príslušného 
Advokáta na pomernú odmenu podľa tohto bodu sa na práva a povinnosti Strán primerane použije 
článok 5 a 7 Podmienok. 
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9. ZMLUVA – KOMUNIKÁCIA STRÁN  

9.1. Strany sa uzatvorením Zmluvy dohodli, že spoločná komunikácia Strán bude realizovaná spravidla iba 
elektronicky na diaľku, a to iba v slovenskom jazyku, pokiaľ sa k v konkrétnom prípade Strany nedohodnú inak.  

9.2. Počas trvania príslušnej Zmluvy (vrátane doručovania oznámenia o uzavretí príslušnej Zmluvy) a do troch (3) 
mesiacov od zániku príslušnej Zmluvy sa oznámenia (napríklad písomnosti) súvisiace s príslušnou Zmluvou 
doručujú medzi príslušnými Stranami, ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:  

9.2.1. emailom z emailovej adresy odosielajúcej Strany uvedenej v tomto bode na emailovú adresu 
adresovanej Strany uvedenú tomto bode: 

9.2.1.1. emailovou adresou príslušného Advokáta je emailová adresa príslušného Advokáta uvedená 
v bode 1.3 Podmienok alebo iná aktuálna emailová adresa, ktorú príslušný Advokát oznámi 
príslušnému Klientovi na doručovanie; 

9.2.1.2. emailovou adresou príslušného Klienta je emailová adresa príslušného Klienta uvedená 
v príslušnej Objednávke alebo iná aktuálna emailová adresa, ktorú príslušný Klient oznámi 
príslušnému Advokátovi na doručovanie;  

9.2.2. poštou ako doporučená zásielka alebo iným poštovým podnikom, a to na adresu adresovanej Strany 
uvedenú tomto bode: 

9.2.2.1. ak sa doručuje príslušnému Advokátovi, tak na poštovú adresu príslušného Advokáta uvedenú 
v bode 1.3 Podmienok; 

9.2.2.2. ak sa doručuje príslušnému Klientovi, tak na adresu sídla/miesta podnikania príslušného 
Klienta, ktoré bolo z časového hľadiska v poradí ako posledné zapísané v Registri právnických 
osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci alebo na adresu príslušného Klienta (teda adresu 
Veriteľa) uvedenú v príslušnej Objednávke alebo na inú adresu príslušného Klienta, ktorú 
príslušný Klient oznámi príslušnému Advokátovi na doručovanie. 

9.3. Oznámenie súvisiace s príslušnou Zmluvou doručované príslušným Advokátom príslušnému Klientovi spôsobom 
podľa bodu 9.2.1 Podmienok sa považuje okamihom odoslania emailovej správy z emailovej adresy príslušného 
Advokáta na emailovú adresu príslušného Klienta za doručené príslušnému Klientovi, a to aj vtedy, ak sa 
príslušný Klient o tom nedozvie (fikcia doručenia). Oznámenie súvisiace s príslušnou Zmluvou doručované 
príslušným Advokátom príslušnému Klientovi spôsobom podľa bodu 9.2.2 Podmienok sa považuje dňom 
vrátenia takéhoto nedoručeného oznámenia príslušnému Advokátovi za doručené príslušnému Klientovi, a to aj 
vtedy, ak sa príslušný Klient o tom nedozvie (fikcia doručenia). 

9.4. Klient môže uplatňovať prípadné sťažnosti, reklamácie  alebo podnety súvisiace s poskytovaním služieb podľa 
Podmienok alebo do uzavretia príslušnej Zmluvy tiež môže aj klásť otázky, či v spolupráci s príslušným 
Advokátom odstraňovať prípadné chyby príslušnej Objednávky Klienta doručením na emailovú adresu 
kontakt@nezaplatenafaktura.sk. 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1. Uzatvorením Zmluvy Klient súhlasí s Podmienkami ochrany súkromia zverejnenými na Webe, podľa ktorých 
príslušný Advokát spracúva osobné údaje. 

10.2. Nad riadnym výkonom činnosti každej zo Zapojených advokátskych kancelárii (výkonom advokácie) dohliada 
Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava. 

10.3. Tieto Podmienky môže N-advokát, s. r. o. jednostranne zmeniť tak, že na Webe zverejní ich nové znenie, čím sa 
ich predchádzajúce znenie ruší a v celom rozsahu nahrádza takýmto ich novým znením, ktoré tak súčasne 
nadobúda účinnosť. Zmena Podmienok v zmysle predchádzajúcej vety sa nedotýka tých Zmlúv, ktoré boli 
uzatvorené na základe Objednávok, ktoré boli uskutočnené v období pred účinnosťou nového znenia 
Podmienok, pokiaľ sa Strany v konkrétnom prípade písomne nedohodnú inak.  

10.4. Autentickým jazykom týchto Podmienok a Zmlúv je slovenský jazyk. 

10.5. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 28 . júla 2021. 

mailto:kontakt@nezaplatenafaktura.sk

