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Test nevyhnutnosti
(záznam)
v zmysle čl. 3 Pravidiel, ktorými sa
pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov
zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania
schválených uznesením Vlády SR č. 181/2019
Predmet právnej služby: poskytovanie komplexných právnych služieb pre Sociálnu
poisťovňu, pobočka Bratislava v oblasti úrazového poistenia, náhrady škody na zdraví
a pracovného práva.
Nedostatočná personálna kapacita: Príslušný organizačný útvar Sociálnej poisťovne,
pobočka Bratislava, s prihliadnutím na počet existujúcich úloh nedisponuje dostatočnou
personálnou kapacitou zamestnancov a skúsenosťami v oblasti, ktorá je predmetom
zákazky, keďže zamestnanci príslušného útvaru sú odborne zameraní na rozhodovaciu
činnosť podľa zákona č. 461/2003 Z.z. v oblasti úrazových dávok. Vzhľadom na rozsah
vybavovaných spisov a vzhľadom na počet súdnych sporov, týkajúcich sa pôsobnosti
pobočky v ktorých je Sociálna poisťovňa žalovaným, intervenientom alebo žalobcom,
má príslušný organizačný útvar nepostačujúcu kapacitu zamestnancov so vzdelaním
druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktorými by zabezpečil predmet zákazky, tak
aby bolo zabezpečené náležité právne poradenstvo a právne zastupovanie.
Podstata právnej služby nespočíva vo vlastnej rozhodovacej činnosti Sociálnej
poisťovne alebo legislatívnej činnosti: Právne služby, ktoré sú predmetom zákazky
spočívajú v zastupovaní v súdnych konaniach na okresných súdoch, krajských súdoch,
Najvyššom súde SR, na Ústavnom súde SR a iných obdobných konaniach súvisiacich
s úrazovým poistením, náhradou škody na zdraví a s nimi súvisiacimi pracovnoprávnymi
spormi, a v poskytovaní právneho poradenstva pri príprave uvedených konaní
a poradenstve, kde existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť začatia uvedených
konaní. Právne služby teda nespočívajú v rozhodovacej činnosti Sociálnej poisťovne.
Predmetom zákazky nie sú ani činnosti legislatívneho charakteru.
Významnosť predmetu právnej služby: Právna služba sa týka zastupovania v súdnych
sporoch vo veci zákazky, ktorej celková hodnota, hospodársky charakter pre Sociálnu
poisťovňu a finančné dopady pri nakladaní s finančnými prostriedkami z príslušného
základného fondu Sociálnej poisťovne kvalifikuje predmetnú právnu službu ako
významnú. Poskytovanie služieb na predmet zákazky bol vyhodnotený ako hospodárny,
efektívny a významný aj zo strategického hľadiska, nakoľko pozitívne rozhodnutia
pre Sociálnu poisťovňu majú priamy vplyv na ďalšiu rozhodovaciu prax súdov.
Pri poskytovaní právnych služieb ide v značnej časti o mimoriadne zložité právne spory,
niektoré dokonca s precedenčným charakterom, ktorých výsledky môžu významným
spôsobom ovplyvniť činnosť Sociálnej poisťovne.

