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SMLOUVA O POSKYTOVÁNí PRÁVNíCH SLUŽEB 
Tato smlouva o poskytován i právních služeb (dále jen "Smlouva") byla uzavřena v souladu s 
ustanoven ím § 2430 a následujících zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů , a dále pod le §16 a následujících zákona č. 85/1996 Sb., o advokacíi, ve zněn í pozdějších 

předp isů , mezi 

1) název: Mgr. BcA. Víktor Košut, advokát 

2) 

se sidlem : 

lG: 
ev. č . GAK 

OlG: 
bankovn í spojení: 

V Užlabíně 2055/16, 10000 Praha 10 

06725546 

18030 

CZ81 09234265 

(na straně jedné; dále jen "Advokát") 

a 

název: 
se sídlem: 
lG: 
OlG: 

Institut umění - divadelní ústav 
Celetná 17, 11000 Praha 1 
00023205 
CZ00023205 

právní forma : příspěvková organízace 
zastoupena ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou organizace 
(na straně druhé; dále jen "Klient") 

Advokát a Klíent společně též " Strany " 

STRANY DOHODLY NÁSLEDUJící: 

1. PREAMBULE 

1.1 Učelem této Smlouvy je poskytování právních služeb na základě vzájemné důvěry mezi 
Stranami. 

1.2 Pfedpokladem řádného fungování vztahů mezí Advokátem a Kl ientem je dodržování všech 
vzájemných dohod v jakékoliv podobě uskutečněných . 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Pfedmětem této Smlouvy je poskytování právního poradenstvi a služeb v oblasti občanského a 
autorského práva. 

2.3. Klient se zavazuje za činnosti Advokáta zaplatit odměnu za podmínek, ve výši a způsobem 
sjednaným v této Smlouvě a poskytovat Advokátovi požadovanou a potřebnou součinnost. 

3. DOBA TRVÁNí SMLOUVY A TERMíNY PLNĚNí 

3.1 Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou , a to do 31.12.2018. K ukončeni poskytování 
právn ích služeb v době trvání Smlouvy může dojít z d ůvodů stanovených ve Smlouvě nebo z 
d ůvodů stanovených jednotlivými právními pfedpisy. 

3.2 Připadné termíny pro dilčí p l nění , požadované Kl ientem , vyplynou z požadavku Klienta 
akceptovaného Advokátem, z platných právních předpísů nebo z požadavku čí výzvy 
příslušného orgánu . 

3.3 Klíent bude adresovat svůj požadavek na emailovou adresu Advokáta ve znění : 
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4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA 

4.1 Klient je povinen poskytnout Advokátovi veškerou potřebnou součinnost a informace, které bude 
Advokát vyžadovat v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy, v přiměřeném čase po 
vznesení požadavku ohledně takové součinnosti či informací tak , aby Advokát mohl své výkony 
uskutečnit včas v souladu s touto Smlouvou a termíny , stanovenými nebo sjednanýmí dle čl. 3 
této Smlouvy. 

4.2 Klient je rovněž povinen předložit Advokátovi veškeré doklady, povolení či jiné dokumenty, 
souvísející s právní službou Advokáta a potřebné pro právní službu dle této Smlouvy, a to 
existujíc i dokumenty do pěti dnů ode dne výzvy Advokáta , ostatni do pěti dnů od jejich obdržení 
s tím , že se Klient zavazuje o jejich vydání požádat do pěti dnů ode dne výzvy Advokáta. 

4.3 Klient se zavazuje udělit Advokátovi přislušné plné moci tak , aby Advokát mohl řádně vykonávat 
svou činnost. 

4.4 Případné porušení ustanovení v čl. 4.1 , 4.2 a 4.3 může mít za následek změnu terminu plnění , 

ale i nemožnost vykonat činnost Advokáta v souladu s touto Smlouvou . Rovněž je toto porušení 
považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

4.5 Klient se zavazuje zaplatit Advokátovi připadné výdaje za služby či dodávky, které nejsou 
součástí předmětu této Smlouvy a které po předchozím písemném odsouhlaseni s Klientem 
Advokát účelně vynaloží ke splnění účelu této Smlouvy nebo k odvráceni hrozicí škody nebo 
odstranění následků škody, které nastaly bez zaviněni Advokáta. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ADVOKÁTA 

5.1 Advokát je povinen provádět činnost podle této Smlouvy řádně s vynaložením veškeré odborné 
péče a v souladu s platnými právními předpisy . 

5.2 Cinnosti podle této Smlouvy je Advokát povinen uskutečňovat podle pokynů Klienta a v souladu 
s jeho zájmy a s ohledem na požadovaný výsledek činnosti, to znamená na řádné a včasné 
dokončeni činnosti dle této Smlouvy. Advokát je povinen upozornit Klienta na nevhodnost jeho 
pokynů a vyžádat si přehodnocení takovýchto poky nů Klientem . V případě trvání na 
nevhodných pokynech , zejména jestliže se jedná o pokyny v rozporu s platnými právními 
předpisy včetně stavovských předpisů Ceské advokátni komory, má Advokát právo vypovědět 
tuto Smlouvu. Výpovědní doba je dva měsíce a počíná běžet prvn ím dnem měsíce 

následujíciho po doručení písemné výpovědi druhé straně . V případě výpovědi dle tohoto 
ustanovení čl. 5.2 není Advokát povinen poskytovat právní služby vztahující se k záležitostem, 
které byly důvodem pro výpověď této Smlouvy (a to již od okamžiku doručení výpověd í Klientovi 
až do konce výpovědní doby). 

5.3 Advokát je povinen bez odkladu oznámit Klientovi všechny okolnosti , o kterých se při 

uskutečňovaní činnosti dozví a které by mohly mít vliv na změnu pokynů Klienta nebo na 
předmět této Smlouvy. 

5.4 Advokát je povinen průběžné informovat Klienta o vývoji jednotl ivých připadů , ve kterých pro něj 
vykonává právni služby. 

5.5 Advokát je oprávněn plnit činnosti dle této Smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců nebo 
třetích osob, zejména advokátů , za předpokladu bezúhonnosti , spolehlivosti a plné způsobilosti 
k plněni činností těchto osob a za předpokladu , že tyto osoby mají požadovanou kvalifikaci k 
prováděni požadovaných činnosti. Za činnosti a výsledky činnosti těchto osob odpovídá 
Advokát stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako by tyto činnosti prováděl osobně. 

5.6 Advokát je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost všech osob 
podílejícich se na realizaci předmětu této Smlouvy a včas upozorňovat Klienta na předvídatelné 
problémy s ci lem zajištění nutných předpokladů pro řádné splněni léto Smlouvy, zejména: 
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a) prosazení nutných opatření a realizace smluv 
b) obstarání nutných souhlasů a povolení 
c) vyřešení možných problémů 

5.7 Advokát je povinen řádně pečovat o věci a doklady, které obdržel v souvislosti s plněnim 
předmětu této Smlouvy a po skončení této Smlouvy všechny věci , doklady a jiné listiny, které 
nabyl při plnění předmětu této Smlouvy předat na základě písemného protokolu Klientovi. 

5.8 Advokát je povinen při své činnosti dbát na to , aby byly šetřeny náklady Klienta a aby nedošlo k 
poškozeni dobrého jména Klienta . 

6. ODMĚNA ADVOKÁTA 

6.1 Odměna advokáta za právni služby dle čl. 2 této Smlouvy je stanovena částkou ve výši 2.000,
Kč (slovy: "dva-tisíce-korun-českých") náležejici za každou jednu započatou hodinu 
poskytováni právních služeb dle čl. 2 této smlouvy (dále též jen jako "Odměna" ). Advokát 
prohlašuje, že ke dni uzavřeni této Smlouvy neni plátcem DPH . V případě, že by se plátcem 
DPH stal v průběhu trvání této Smlouvy, je povinen o tom informovat Klienta bez zbytečného 
odkladu. V připadě , že se tak stane, je Klient povinen připočist k Odměně Advokáta dle této 
Smlouvy DPH v aktuální zákonné sazbě a takto vypočtenou DPH uhradit spolu s Odměnou nad 
jeji rámec. 

6.2. Advokát je povinen předkládat Klientovi vyúčtováni a výkaz (přehled či rozpis) uskutečněných 
právních služeb dle čl. 2 této smlouvy spolu (zároveň) s fakturami dle čl. 7. této Smlouvy. 

6.3 Odměna zahrnuje všechny obvyklé náklady Advokáta na výkon právnich služeb dle čl. 2 této 
Smlouvy, zejména poštovné, náklady na telefonni služby, dopravu do sídla Klienta , za tisk a 
kopirování dokumentů apod. 

6.4 Odměna však nezahrnuje dalši uskutečněné výdaje, zejména soudní, správní a jiné poplatky, 
znalecké posudky, cestovni náklady a dalši náklady, které Advokát prokazatelně vynaloží v 
souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a které budou Klientovi vyúčtovány k úhradě 
zvlášť nad rámec Odměny . 

6.5 Strany se dále dohodly, že vyse cestovních výdajů vynaložených Advokátem v souvislosti 
s prováděním činností dle této Smlouvy mimo území hlavního města Prahy se řídí přislušnými 

právními předpisy v oblasti cestovních náhrad. 

7. PLATEBNí PODMíNKY 

7.1 Odměna je splatná na v záhlaví uvedený bankovní účet Advokáta na základě faktur 
vystavovaných Advokátem a zasilaných Klientovi vždy po uplynutí toho kalendářního měsíce , 

v němž byly poskytnuty právní služby dle Č. 2 této smlouvy. 

7.2 Faktura má splatnost 14 dnů ode dne jejího doručeni Klientovi. 

7.3 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s 
příslušnými daňovými a účetními předpisy . 

7.4 Ve faktuře budou vyúčtovány vedle Odměny i případné náklady, které vznikly Advokátovi v 
souladu s ustanovenimi čl. 4.5 a/nebo 6.4 této Smlouvy. 

7.5. V připadě , že faktura nebude mít odpovídající náležitosti , je Klient oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět Advokátovi k doplnění či opravě přislušných údajů, aniž by se tak Klient dostal 
do prodlení se zaplacením přislušné částky . V takovém připadě počiná lhůta splatnosti běžet 
znovu od opětovného doručeni náležitě doplněné či opravené faktury Klientovi. 
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8. ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ŠKODY 

8.1 Advokát nese odpovědnost za veškerá doporučeni a rozhodnutí, která učinl po dobu trváni této 
Smlouvy. Nenese naopak žádnou odpovědnost za ztráty či škody, vzniklé Klientovi v d ůsledku 
nerespektováni pokynů a doporučeni Advokáta a za konáni Klienta bez vědomi Advokáta. 

8.2 Advokát prohlašuje a zavazuje se, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu , jejimž 
předmětem je pojištěni z odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti (profesni 
odpovědnost) do částky minimálně 5.000.000,- Kč . 

8.3 Advokát je povinen uvedené pojištěni odpovědnosti za škodu udržovat v plném rozsahu po 
celou dobu trváni této Smlouvy. 

8.4 Nesplněni povinností Advokáta dle čl. 8.2 a 8.3 této Smlouvy se považuje za porušeni této 
Smlouvy podstatným způsobem . 

9. VÝPOVĚĎ SMLOUVY 

9.1 Klient je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoli , a to i bez udáni důvodu . 

9.2 Advokát je oprávněn vypovědět Smlouvu v př ipadě , že Klient bude v prodleni s úhradou faktury 
po dobu delši než 31 dnů . 

9.3 Výpovědni doba je dva měsice a počiná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
písemné výpověd i druhé straně . 

10. POVINNOST MLČENLIVOSTI, OCHRANA OSOBNíCH ÚDAJÚ 

10.1 Advokát má ze zákona povinnost mlčenlivost i o všech záležitostech i informacích, které se 
dozvěděl nebo ziskal při poskytováni právní služby nebo v souvislosti s tímto poskytováním. 
Tato povinnost se vztahuje i na zaměstnance Advokata. 

10.2 Zprostit mlčenlivosti může Advokáta pouze Klient, nestanoví-Ii právní předpisy jinak. Tyto 
povinnosti se vztahují na všechny zaměstnance a třetí osoby, podílející se na činnosti dle této 
Smlouvy a přlslušná strana odpovídá za porušení této povinnosti druhé straně přimo . 

10.3 Advokát se jakožto zpracovatel osobnich údajů , které mu budou na základě této Smlouvy 
Klientem poskytnuty a/nebo zpřistupněny, zavazuje , že takto poskytnuté a/nebo zpřistupněné 
osobní údaje bude zpracovávat v souladu s právními předpisy , předevšim se zákonem č . 

85/1 996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES. Informace souvisejlcl se 
zpracováním osobnlch údajů poskytnutých a/nebo zpřístupněných Klientem jsou obsahem 
Přílohy č . 1, která je nedllnou součásti této Smlouvy. 

11. ZVLÁŠTNí A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí 

11 .1 Strany se dohodly, že se tento závazek bude řidit právním řádem České republiky, zejména 
přlslušnými ustanovenlmi zákona o advokacii a občanského zákoníku, pravidly profesionálni 
etiky a pravidly soutěže advokátů České republiky (etický kodex) a dalšimi stavovskými 
předpisy vydanými Českou advokátn i komorou. 

11.2 Ustanovení obchodních zvyklostí se pro výklad této Smlouvy použijí až po ustanoveních 
Občanského zákoníku, č i jiných právnich předpisů a dále ustanovenich stavovských předpisů 
jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení těchto předpisů , 

která nemají donucující charakter) . 
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11 .3 Strany potvrzují , že pokud bude pří poskytování činností dle této Smlouvy Advokát 
spolupracovat s externími znalcí, poradci či dalšími odborníky, nepřebírá tím Advokát vůči 
Klíentoví povinnost zajistit, aby mu tato t řeti osoba splnila, ani závazek, že tato třeti osoba 
Klientovi splní. 

11.4 Klient souhlasí s tím , že Advokát může po řádném ukončení provádění činností dle této 
Smlouvy použít odkaz na název Klienta a typ prováděných činnosti jako referenci ve svých 
marketingových materiálech . 

11 .5 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření dodatku k této Smlouvě v 
důsledku přijetí nabídky jedné Strany druhou Stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) 
odchylkami č i dodatky. 

11 .6 Tato Smlouva a právni vztahy založené touto Smlouvou se řídí českým právem. 

11 .7 V případě , že tato Smlouva požaduje, aby určité právní jednání, respektive vzájemná oznámení 
a komunikace Stran dle této Smlouvy byly učiněny v pisemné formě , je písemná forma 
dodržena i v připadě , že takové právní jednán í, komunikace č i oznámení bude učiněno 
prostřednictvím emailu . 

11 .8 Klient tímto potvrzuje, že Advokát je oprávněn při provádění činností dle této Smlouvy používat 
pro komunikaci s Klientem , včetně zas llání návrhů smluv, právnich analýz a jiných výstupů při 
provádění čin ností dle této Smlouvy, emaily odeslané z emailové adresy uvedené v čl. 3.3 této 
Smlouvy. V případě, že si Klient přeje pro konkrétní přlpad použití emailu vylouč it , respektive si 
přeje použít určitý způsob zabezpečení emailové komunikace, je povinen na to Advokáta 
předem písemně upozornit 

11 .9 Strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této Smlouvy jsou Strany povinny 
vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny 
smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě , že se jim nepodaří některý spor urovnat 
smírnou cestou, bude spor předložen nejprve k rozhodnutí v řízení před Sm írčí komisí České 
advokátní komory. Nepodaří-Ii se spor urovnat ani v řízení před Smírčí komisí České advokátní 
komory , může být spor následně předložen k rozhodnuti přislušným soudem . 

11 .10 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech v českém jazyce. Advokát obdrží jeden 
stejnopis a Klient obdrž l dva stejnopisy. 

11 .11 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Stran. 

11 .12 Smluvní strany prohlašuji, že podmínky této Smlouvy byly předmětem jejich vzájemných 
jednání a ústupků , Strany plně rozuml obsahu a podmínkám Smlouvy a mají zájem být jimi 
vázány. 

11 .13 Smluvni strany souhlasí s tím, že Smlouva bude na základě zákona Č . 340/2015 Sb. zveřejněna 
v registru smluv, a to včetně případných příloh a dodatků . Smluvnl strany se dohodly, že tuto 
Smlouvu zveřejní Klient. 

V Praze dne 11.1/:2 2018 

Mgr. SeA. Viktor Košut 

V Praze dne -fr It. 2018 

Institut umění - divadelní ústav 

Institut uměnr - Divadelnl ů stav 
Arts and Tlleatre Institute 

www.idu.cz 
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PŘílOHA Č. 1 KE 
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNí PRÁVNíCH SLUŽEB 

Klient je správcem osobnich údajů svých zaměstnanců a připadných jiných spolupracujicich 
fyzických osob, jejichž osobni údaje budou či mohou být Advokátovi poskytnuty a/nebo 
zpřistupněny Klientem v souvislosti a/nebo pro účely řádného plněni práva povinnosti Advokáta, 
vyplývajicich z uzavřené smlouvy o poskytováni právnich služeb. 

Právni základ pro zpracováni 

Smlouva o poskytováni právnich služeb 
Poskytováni osobnich údajů je povinnosti správce údajů/Klienta , která vyplývá z výše zminěné 
smlouvy. 

Účel zpracováni 
Poskytováni právnich služeb podle smlouvy uzavřené s Klientem 

Přijemci osobnich údajů 

Orgány veřejné moci (např. soudy, správni orgány) 
Poskytovatelé údržby informačniho systému 
Dalši přijemci dle potřeb a pokynů Klienta 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobni údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zminěné smlouvy a po jejim skončení s nimi 
bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č . 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) , zákona 
č . 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyz ických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (Naříze ní GDPR). 

Práva Klienta 

Právo na přistup k osobnim údajům znamena, ze Klient má právo od zpracovatele-Advokáta ziskat 
informace o tom, zda zpracovává jím poskytnutí nebo zpřístupněné osobní údaje, a pokud ano, o jaké 
údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby zpracovatel-advokát bez 
zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které jim byly poskytnuty nebo 
zpřístupněny. Neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost zpracovatele-Advokáta 
zlikvidovat Klientem poskytnuté nebo zpřístupněné osobní údaje, které Advokát zpracovává , pokud jsou 
splněny určité podmínky a Klíent o to požádá. 

Klient má právo, aby zpracovatel-Advokát v určitých případech omezil zpracování Klientem 
poskytnutých a/nebo zpřístupněných osobních údajů . Proti zpracování , které je založeno na oprávněných 
zájmech zpracovatele-Advokáta nebo třetí strany nebo které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Klient právo kdykoli vznést námitku. 

Právo na přenositelnost údajů dává Klientovi možnost ziskat osobní údaje, které zpracovateli-Advokátovi 
poskytl , v běžném a strojově čitelném formátu . Tyto údaje může následně předat jinému zpracovateli , nebo, 
pokud je to technicky možné, žádat, aby si je zpracovatelé předali mezi sebou. 

Právo kdykolí odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní , jelikož osobní údaje 
poskytnuté a/nebo zpřístupněné Klientem jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s 
Klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. 

V případě , že bude Klient jakkolí nespokojen se zpracováním jím poskytnutých a/nebo zpřístupněných 
osobních údajů prováděným zpracovatelem-Advokátem , může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátít 
na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Více informací o právech klienta je k díspozící na ínternetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních 
údajů . (https://www.uoou.cz/6-prava-sub jektu-udaj/d-27276) 
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