


SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

uzavřená dle§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se 
zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii 

mezi 

(1) 

a 

(2) 

(dále jen "Smlouva") 

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sfdlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ 
110 00, IČO 266 92 392, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 87708 
vedenou u Městského soudu v Praze (dále též "PRK" nebo "Advokátní kancelář'') 

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola, se sldlem Žerotlnovo náměstí 617/9, 
601 77 Brno, IČO: 002 16 224, DIČ: CZ00216224 (dále jen "Klient") 

(společně též "Smluvní strany") 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

(A) PRK je renomovaná advokátní kancelář poskytující právní poradenství ve všech
oblastech práva, včetně práva daňového.

(B) Klient působí v oblasti ve veřejném sektoru, v oblasti školství.

1. SLUŽBY

1.1 Advokátní kancelář se zavazuje poskytovat Klientovi na základě jeho pokynů právní
poradenství podle českého práva a slovenského práva, a to zejména v oblasti
práva sociálního zabezpečeni (dále jen "Služby").

1.2 Služby dle této Smlouvy budou zahrnovat zejména:

(a) konzultace a připravu stanoviska ve věci koordinace a konkurence sociálního
zabezpečeni a zdravotního pojištěni u zaměstnanců Klienta vykonávajících
práci v české republice, na Slovensku a případně v dalších zemích;

(b) přípravu příslušných žádosti a formulářů adresovaným příslušným orgánům
státní správy a dalším subjektům (např. pojišťovnám) ve věci zaměstnanců
vykonávajícich práci v české republice, na Slovensku a případně v dalších
zemích;

(c) další právní služby dle požadavků Klienta.

1.3 Služby budou poskytovány na základě jednotlivých objednávek Klienta za podmínek 
uvedených v této Smlouvě. Rozsah Služeb může být dle pokynů Klienta upraven. 

1.4 Požaduje-li Klient, aby za něj Advokátní kancelář v souvislosti s poskytováním Služeb 
právně jednala, je povinen vystavit včas Advokátní kanceláři písemnou plnou moc. 
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Vyžaduji-li právní předpisy, aby byla plná moc udělena fyzické osobě, je Klient 
povinen písemnou plnou moc vystavit dle instrukce Advokátní kanceláře některému 
jejímu společníkovi, popř. jinému spolupracujícimu advokátovi. 

1.5 Klient se zavazuje Advokátní kanceláři v souvislosti s poskytovánim Služeb zaplatit 
odměnu a nahradit ji vzniklé náklady za podminek ujednaných v článcích 4 a 5. 

2. PRÁVA A POVINNOSTI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

2.1 Advokátní kancelář jedná při poskytováni Služeb poctivě, svědomitě a s odbornou
péčí. Dbá při tom na ochranu práv a oprávněných zájmů Klienta, využívá důsledně
všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatňuje v zájmu Klienta vše, co podle
svého přesvědčeni pokládá za prospěšné.

2.2 Advokátní kancelář je při poskytování Služeb vázána pouze právnimi předpisy a
v jejich mezích pokyny Klienta. Jsou-li pokyny Klienta v rozporu s právními předpisy,
je o tom Advokátní kancelář Klienta povinna přiměřeně poučit.

2.3 Advokátní kancelář Služby poskytuje zejména prostřednictvím svých partnerů,
zaměstnanců, trvale spolupracujících advokátů a daňových poradců. Na poskytováni
Služeb se budou podílet zejména:

(a) 

(b) 

partneři: 
mobilní tel.: 

advokátní koncipienti: 

e-mail: 

2.4 Advokátní kancelář poskytuje Služby v českém jazyce. 

2.5 Vyžaduje-li poskytováni Služeb osobní konzultace s Klientem, budou tyto probíhat 
vždy po vzájemné dohodě výlučně v sídle Klienta na adrese: Žerotínovo nám. 617/9, 
Brno nebo v Advokátní kanceláři na adrese: Ostrava, 28. října 3346/91. 

2.6 V rozsahu stanoveném právními a stavovskými předpisy Advokátní kancelář 
zachovává při poskytováni Služeb mlčenlivost o poskytnutých informacích. 

2.7 V rozsahu stanoveném právními a stavovskými předpisy dodržuje Advokátní kancelář 
při poskytováni Služeb pravidla o střetu zájmů. Ke dni podpisu Smlouvy si Advokátní 
kancelář není žádného střetu zájmů vědoma. 

2.8 Advokátní kancelář je oprávněna uvádět Služby jako svoji referenci v rozsahu názvu 
Klienta, kontaktni osoby, obecného popisu Služeb, finančniho objemu a doby jejich 
poskytování. 

2.9 O poskytnutých Službách a jejich přesné povaze vede Advokátni kancelář evidenci 
v souladu s právními předpisy. časové údaje se evidují v účetním systému Advokátní 
kanceláře s přesností na patnáctiminutové jednotky. Výpis z evidence může být na 
Klientovu žádost poskytnut. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

3.1 Klient není povinen Služeb Advokátní kanceláře využivat. Pokud služby neužívá,
nezakládá pouhé uzavřeni Smlouvy střet zájmů dle příslušných předpisů.
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3.2 Klient je oprávněn využívat služeb i jiných advokátních kanceláří a jiných poradců. 

3.3 Pokyny Advokátní kanceláři udílejí pouze následujicí osoby nebo osoby, které 
písemně urči statutární orgán Klienta: 

a) 

b) e-mail: 

3.4 Pokyny Advokátní kanceláři může Klient udilet písemně i ústně při osobním jednání 
nebo telefonicky. Obsah ústního pokynu Advokátní kancelář následně vhodným 
způsobem písemně shrne, např. do e-mailové zprávy, kterou Klientovi bez 
zbytečného odkladu odešle. Pokud Klient obratem Advokátní kanceláři nesdělí, že 
pokyn byl ve skutečnosti jiný, má se za to, že Klient s formulací pokynu souhlasí. 

3.5 Pokyny Klienta musi být přesné a srozumitelné. 

3.6 Klient poskytuje Advokátní kanceláři řádně a včas veškeré potřebné informace, 
dokumenty a vysvětlení nutné pro poskytováni Služeb a jinou nezbytnou součinnost. 

3. 7 Vyžadují-li to právni předpisy nebo interní pravidla Advokátní kanceláře (Know Your
Client Palicy), je Klient povinen poskytnout Advokátní kanceláři na požádáni 
dokumenty a informace nezbytné k provedení identifikace a kontroly Klienta, jeho 
skutečných vlastníků nebo původu finančních prostředků použitých při realizaci 
obchodní transakce. Neposkytnutí dokumentů nebo informaci může vést k odmítnutí 
poskytnutí Služby a následnému ukončeni Smlouvy ze strany Advokátní kanceláře. 

4. ODMĚNA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

4.1 Za Služby Klient zaplati Advokátní kanceláři odměnu (dále jen "Odměna").

Odměna za Služby poskytované na základě jednotlivých objednávek Klienta a této
Smlouvy je hodinová, tedy stanovená na základě skutečně odpracované práce
vykázané s řesností na patnáctiminutové jednotky, a to s jednotnou sazbou ve
výši a hodinu práce koncipienta, advokáta a partnera a -

a hodinu práce právního asistenta. 

4.2 Odměnu za Služby Klient platí Advokátní kanceláři na základě daňového dokladu 
(faktury). Faktury Advokátni kancelář vystavuje v měsíčních intervalech. K Odměně 
Advokátní kancelář přiúčtuje DPH, vyžaduji-li to právní předpisy. Výkaz 
odpracovaných hodin je Advokátní kancelář povinna Klientovi zaslat k odsouhlaseni 
před vystavením faktury na Odměnu. 

4.3 Odměna je splatná do 14 dnů od vystaveni faktury bezhotovostním převodem na niže 
uvedený účet. Případné ukončeni Smlouvy nemá na povinnost Klienta zaplatit 
Odměnu vliv. 

(a) Pro CZK platby:
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Smluvní strany prohlašují. že nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "ZDPH"), a že u nich nenastala ani jedna ze skutečnosti předpokládaných 
ustanovením § 109 ZDPH. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré platby dle 
Smlouvy budou hrazeny pouze na účty, které nechaly nebo nechajl zveřejnit dle§ 96 
odst. 2 ZDPH. Do doby zveřejnění účtu neni povinná strana v prodlení. 

4.5 V případě, že se jedna ze Smluvních stran stane nespolehlivým plátcem dle § 106a 
ZDPH, oznámí tuto skutečnost neprodleně druhé Smluvní straně a zároveň ji dává 
svolení k tomu, aby daň z přidané hodnoty souvisejicf s dosud nezaplaceným 
plněnlm dle Smlouvy zaplatila přlmo na účet správce daně. 

4.6 Smluvní strany souhlasí s tím, aby ke dni, kdy se některá ze Smluvních stran stane 
nespolehlivým plátcem ve smyslu §106a ZDPH, byla Smlouva okamžitě ukončena, 
přičemž do té doby poskytnutá a dosud nevyrovnaná plnění kteroukoliv ze Smluvních 
stran budou vypořádána ke dni ukončeni Smlouvy, a to při respektování ustanovení 
předchozího odstavce. 

5. ÚHRADA NÁKLADŮ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

5.1 Vedle Odměny hradí Klient Advokátní kanceláři paušální poplatek na náklady vzniklé
v souvislosti s poskytováním Služeb ve výši 3% z výše Odměny. V tomto poplatku
jsou zahrnuty náklady Advokátni kanceláře na telefonnl hovory, poštovné a kurýrní
službu, náklady na pochůzky, tisk dokumentů a jiné běžné administrativní náklady
(dále jen "Paušální poplatek").

5.2 Vedle Paušálního poplatku hradí Klient Advokátní kanceláři dále veškeré další vzniklé 
náklady související s poskytováním Služeb, jako např. notářské, soudnl či správní 
poplatky, cestovné, odměnu za znalecké posudky a překlady. Tyto náklady Advokátní 
kancelář Klientovi přeúčtuje ve skutečné výši. O významnějších nákladech 
přesahujících 3 tis. Kč Advokátní kancelář Klienta předem informuje. Případné 
ukončeni Smlouvy nemá na povinnost Klienta zaplatit Paušálni poplatek a další 
náklady vliv. 

6. AUTORSKÁ PRÁVA

6.1 Advokátni kancelář uděluje Klientovi nevýhradní a nepřevoditelné oprávnění k výkonu
práva užit dokumenty a další materiály pro něj vytvořené, a to jakýmkoliv způsobem 
užiti, bez časového, územního a množstevního omezeni (dále jen "Licence"). 
licence zahrnuje i oprávněn[ upravovat materiály a dokumenty nebo je spojovat 
s jinými dokumenty či materiály. Za takové změny a úpravy nenese Advokátní 
kancelář odpovědnost. 

6.2 Klient není povinen licenci využit. 

6.3 Úplata za poskytnuti Licence je obsažena v Odměně a činí 10 % z Odměny. 

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1 Advokátni kancelář odpovídá Klientovi za škodu způsobenou porušením povinnosti 
při poskytováni Služeb dle příslušných ustanoveni občanského zákoníku a zákona o 
advokacii, maximálně však do výše pojistného plněni v konkrétní věci obdržené dle 
pojistné smlouvy uvedené v článku 7 .2. 

5 





souhlasi s nim, což platí i o následujících ustanoveních Obchodních podmínek 
týkajících se: 

(a) rozsahu a způsobu poskytování Služeb;

(b) úhrady Odměny, nákladů Advokátní kanceláře a jiných plateb, které může
Advokátní kancelář požadovat;

(c) pravidel o střetu zájmů, povinnosti mlčenlivosti Advokátni kanceláře;

(d) nakládáni s dokumentací tvořící klientský spis, řešení stížnosti, ukončeni
Smlouvy;

(e) elektronické fakturace a možného ukládání dat prostřednictvím cloudových
služeb;

(f) ochrany osobních údajů; a

(g) povinností Klienta informovat Advokátní kancelář a dodat jí dokumentaci o
jakýchkoli budoucích změnách

(i) informaci poskytnutých dle článku 2. Obchodních podmínek; nebo

(ii) okolností, v důsledku kterých se prohlášeni Klienta učiněná podle
článku 13. Obchodních podmínek stávají nepravdivými.

Klient dále souhlasí, že Obchodní podmínky upravuji celý vztah Klienta a Advokátní 
kanceláře a vztahují se tak i na jiné služby, které může Klientovi v budoucnu 
Advokátní kancelář poskytovat. 

9.5 Advokátní kancelář prohlašuje, že je podnikatelem a Smlouvu uzavirá v souvislosti se 
svou podnikatelskou činností. 

9.6 Smlouvu nelze postoupit jako celek ani z části ve smyslu ustanoveni § 1895 a násl. 
občanského zákoniku. 

9.7 Advokátní kancelář bere na vědomi, že Klient je povinným subjektem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštnich podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že plněni povinností dle tohoto zákona spočívající v uveřejňováni příslušných smluv, 
dohod či dodatků v souladu a za podmínek zákona o registru smluv bude zajišťovat 
Klient, přičemž je povinen Advokátní kancelář informovat o splněni této povinnosti. 
Advokátní kancelář se zavazuje poskytnout Klientovi nezbytnou součinnost při plnění 
povinnosti dle zákona o registru smluv, zejména je povinna nejpozději do sedmi (7) 
pracovních dnů od uzavřeni smlouvy, dohody či dodatku, která musí být v souladu se 
zákonem o registru smluv zveřejněna v registru smluv písemně sdělit Klientovi, zda 
tato smlouva, dohoda či dodatek obsahuje obchodni tajemství, které může být při 
splněni zákonných podmínek vyloučeno ze zveřejněni v registru smluv či nikoliv. 
Nesdělí-li Advokátni kancelář Klientovi informace dle předchozí věty ve stanovené 
lhůtě, má se za to, že souhlasí se zveřejněním smlouvy, dohody či dodatku v registru 
smluv v takovém znění, ve kterém byly tyto dokumenty podepsány. Advokátní 
kancelář souhlasí s tím, že Smlouva může být v případech a za podmínek 
stanovených zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany 
dále souhlasí s tím, že Smlouva může být v případech stanovených v § ·147a ZVZ 
uveřejněna rovněž na profilu Klienta jako zadavatele. 
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Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami o záležítostech v ní 
upravených a nahrazuje jejich dřívější ústní. písemná, tacitní i konkludentní ujednáni 
uzavřená o těchto záležitostech. 

9.9 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží jeden 
stejnopis. 

V Praze dne 1<( -11- 2016

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: 

15 -11- 2016 

V Brně dne 2016 
----

Masarykova univerzita ivrn'91TA 
MASARYJ(OVA UN c-.. .,. 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: 
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