
Smlouva 0 poskytovéni prévnich sluieb
JUDr. Jix‘i Linke,
advokét, osvédéeni CAK 6. 3110, 160 66216672,
56 sidlem advokétm’ kanceléf Solil, Linke, Richtr & spol., Vodiékova 791/39, 110 00 Praha 1
na strané jedné (déle jen "advokét")

a

Vodérny Kladno-Mélnik, a.s.,
160 463 56 991
spoleénost se sidlem U vodoj emu 3085 , 272 80 Kladno 4,
zapsané V obchodnim rej stfiku vedeného Méstskjim soudem V Praze pod sp. 2n. B 2380
zastoupené Ing. Radkem Vétrovcem, pfedsedou pfedstavenstva
na strané druhé (déle jen "klient")

uzavfeli niie uvedeného dne ve smyslu zékona 6. 85/1996 Sb., 0 advokacii, ve znéni pfedpisfi
pozdéjéich, ust. § 2430 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéj§ich
pfedpisfi, a ust. § 29 pism. k) a § 31 zék. é. 134/2016 Sb., 0 zadévém’ vefejnych zakézek,
V platném znéni, tuto

1.1.

1.2.

2.1.

smlouvu

I.
Pi‘edmét smlouvy

Pfedmétem plnéni dle této Smlouvy je poskytovéni prévnich sluieb advokétem
klientovi podle konkrétniho zadéni a pokynfi klienta, zejména v§ak poskytovéni
prévnich sluieb ve formé
a) prévniho poradenstvi pfedsedovi pfedstavenstva a élenfim pfedstavenstva klienta

ve ve§kerych prévnich vécech tykajicich se pfedmétu éinnosti klienta,
b) pfipravy a kontroly smluv, vyj édfeni, stanovisek a jinych prévnich dokumentfi, dle

potfeby klienta, a to zejme’na V oblasti vodohospodéf‘ske’ho préva, préva vefejnych
zakézek, obéanského a obchodniho pre’lva apod.,

c) zastupovéni klienta v soudnim, rozhodéim, smiréim nebo sprévnim fizeni pied
soudem, tribunélem nebo jinym vefejnym orgénem, a prévniho poradenstvi
klientovi pfi pfl’pravé na takové fizeni nebo ve vécech, u kteeh lze oéekévat, ie
se stanou pfedmétem takove’ho 1"1'zen1', Véetné sepisu a kontroly souvisejicich
prévnich dokumentfi.

Smlouva se uzaviré na dobu neuréitou.

II.
Odména za poskytovéni prévni pomoci a néklady

Odména advokéta za poskytovémi prévnl' pomoci V rozsahu uvedeném V élénku I. této
smlouvy, se sjednévé podle ust. § 3 vyhlééky é. 177/1996 8b., 0 odménéch advokétfi a
0 néhradéch advokétfi za poskytovém’ prévnich sluieb (advokétnl’ tarifl, jako smluvni



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

éasové (ust. § 4 advokétniho tarifu), a to V)'I§i 2.400,— Ké bez DPH za kaidou i
zapoéatou hodinu prz’wni sluiby.

Klient se déle zavazuje platit a nést néklady fiéelné vynaloiené v souvislosti
sposkytovénim prévnich sluieb, a to zejména vidaje na soudni a jiné poplatky,
cestovni vydaje advokéta, Véetné fihrady zmeékaného éasu ve smyslu pfislu§n§10h
ustanoveni advokétniho tarifu, za znalecké posudky a odbomé vyj édfeni obstarané na
zékladé pf‘edchoziho souhlasu klienta.

Néhrada za prome§kany éas v souvislosti s poskytnuti prévm’ sluiby dle § 14 vyhlééky
é. 177/1996 Sb., advokétni tarif, se sjednévé ve vyéi 500,- Kc”: bez DPH za kaZdou i
zapoéatou hodinu.

Néhrada cestovnich VYdajfi se fidi pfi’sluénymi prz’wm’mi pfedpisy o cestovnich
néhradéch.

K odméné za poskytovéni prévnich sluieb, hotovym vydajfim, néhradé za promeékany
éas a néhradé cestovnich vydajfi advokét pfipoéte DPH v souladu s éeskymi prévnimi
pfedpisy.

Odména za poskytovéni prévnich sluieb dle odst. 2.1. tohoto élénku smlouvy a
néhrada nékladfi dle odst. 2.2. a nésl. tohoto élénku smlouvy budou hrazeny na
zékladé dafiovich dokladfi (dale jen ,,faktur“) vystavenYCh advokétem dy p0
poskytnuti prévni sluiby ("2i vynaloieni nékladfi za uplynuly kalendéf‘ni mésic. Kc
kaidé faktufe musi byt pfiloieno podrobne' vyfiétovéni poskytnutych prévnich sluieb a
vynaloienych nékladfi, které bude obsahovat minimélné datum poskytnuti prévnl'
sluiby, popis provedené prévni sluiby a dobu jejiho trvéni, a déle specifikaci
vynaloienSIch nékladfi.
Splatnost faktury se sjednévé na 20 dni 0d doruéeni fédné vystavené faktury klientovi.

V pfipadé prévnich sluieb poskytnutych v rozsahu dle 61. 1 pism. a) a b) si strany déle
ujednaly, ie vm rozsahem nepfekroéi ééstku 2.000.000,- Ké za dobu 4 let od
uzavfeni této smlouvy.

III.
Préva a povinnosti smluvnich stran

Klient se zavazuje poskytnout advokétovi za fiéelem poskytovéni prévnich sluieb
veékeré potfebné fidaje, listinné podklady a nezbytnou souéinnost.

Advokét je povinen chrénit préva a opréwnéné zéjmy klienta, je k tomu oprévnén
pouiit Véech zékonnych prostfedkfi a uplatnit v§e, co podle svého pfesvédéeni a
pfikazfi klienta poklédé za potfebné. Advokét neni pfi poskytovéni préwnl' slqy
Vézén pfikazy klienta, pokud jde o prévni hodnoceni.

Advokét se zavazuje pfi poskytovéni préwnich sluieb podle te’to smlouvy postupovat
s maximélni odbornou pééi, dodriovat obecné ze’wazné prévni pfedpisy vztahujici 56
k pfedmétu plnéni této smlouvy a individuélni pokyny klienta. Advokét se zavazuje
poskytovat prévni slqy objektivm’m, nestrannym a profesionélnirn zpfisobem
neovlivnénjzm jakymkoli konkrétnim Vlastnim obchodnim zéjmem a/nebo jakéhokoli
externiho poradce a/nebo tfeti osoby.

Klient mé prévo pfedmét plnéni této smlouvy prfibéiné kontrolovat, a to i ve stavu
jeho rozpracovanosti a advokét je povinen klientovi takovou kontrolu umoinit.



3.5.

3.6.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Sluiby dle této smlouvy bude advokét poskytovat klientovi prfibéiné, zejména dle
poiadavkfi klienta uplatfiovanych oprévnénymi osobami klienta.

Po dobu trve’mi te’to smlouvy se obé strany zavazuji zdriet ve§kerého prévniho
i faktického jednémi, jimi by mohly po§kodit zéjmy druhé strany.

IV.
Mléenlivost

Strany jsou si Védorny toho, ie v rémci plnéni této smlouvy mezi nimi mfiie dojit kc
vzéjemnému poskytnuti informaci, které budou povaiovény za dfivérne’. Za dfivérné
informace jsou povaiovény zejme’na osobni fidaje ve smyslu zékona é. 101/2000 Sb.,
0 ochrané osobnich udajfi a o zméné nékterych zékonfi, v platném znéni, obchodni
tajemstvi ve smyslu Obéanského zékoniku, informace vyslovné za dfivérne’ oznaéené a
daléi informace majici dfivémou povahu s ohledem na jejich obsah. Kaidé ze stran se
zavazuje poskytnout ve§kerou souéinnost nezbytnou pro zaji§téni ochrany dfivémych
informaci V souladu s dotéenymi prévnimi pfedpisy a ujednénirni stran, jakoi i
s pre’wnimi pf‘edpisy platnjlmi a fiéinnym p0 celou dobu fiéinnostl' této smlouvy.

Advokét se tedy zejména zavazuje, ie bude zajiét’ovat utajeni dfivérnich informaci a
26 zejména bez pisemného souhlasu oprévnéne’ osoby klienta neposkytne tfeti osobé
dfivérné informace. V pfipadé, Ze dfivérné informace s pfedchozim souhlasem tfeti
osobé poskytne, je advokét povinen takovou tfeti osobu pisemné zavézat zachovévat
mléenlivost o V§ech sdélenjrch skuteénostech v rozsahu obdobném jako v tomto
éla’mku Smlouvy. Obdobnou povinnost maji i élenove’ feéitelského tymu advokéta.

Povinnost zajiét’ovat utajeni dfivérnych informaci trvé p0 celou dobu trvéni smlouvy
a 3 roky po ukonéeni jejl' fiéinnosti.

Za dfivérné informace se nepovaiuji informace dodané druhou stranou, které:

a) jsou nebo se stanou, nikoli v§ak chybou pfijimaci strany, vefejné znémé;

b) byly pfijimaci strané znémy jii v dobé, kdy ji byly dodény druhou stranou, je-li to
prokazatelne’ pisemnymi dokumenty;

c) byly nezévisle ziskény pfijimajici stranou bez odkazovéni se nebo pouiivéni
informaci obdrienYch 0d poskytujici strany;

d) pfijl’majici strana obdriela zékonnim zpfisobem 0d tfeti strany, nebo musi podle
zékona pfijimajici strana sdélit.

Strany si navzéjem ujednévaji, is v pfipadé, ie je ktere’koli z nich uloieno soudem
nebo sprévnim orgénem sdéleni dfivérné informace, je tato strana povinna o takové
iédosti nebo vyzvé bez zbyteéného odkladu informovat druhou stranu a tato strana je
oprévnéna dfwérnou informaci nebo jeji éést sdélit pouze poté, co uéini nezbytné.
opatfeni, aby nedoélo ke zneuiiti nebo jinému zpfistupnéni dfivérné informace tf‘etim
osobém.

Zédné vefejné prohlé§eni tykajici se te’to smlouvy nesmi bylt uéinéno bez pfedchoziho
pisemného souhlasu druhé strany s textem takového prohlééeni.

Po skonéeni této smlouvy je kaidé strana povinna vrétit druhé strané véechny
poskytnuté materiély, potfebné k poskytnuti prévnich sluieb, které byly oznaéeny jako
dfivérné, véetné jejich pfipadné pofizenjxch kopii.
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6.1.
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7.1.

Strany si vyhrazuji prévo odstoupit 0d smlouvy, pokud shledaji a prokéii, ie druhé
strana poruéila povinnost utaj em’ dfivémych informaci.
Strany berou na védomi, 2e tato smlouva mfiie podléhat povinnosti uvefejnéni v
registru smluv ve smyslu zékona o registru smluv.

V.
Ochrana osobnich lidajfi

Dojde-li na strané advokéta pfi plném’ této smlouvy k jake’mukoliv zpracove'wéni
osobnich fidajfi, je advokeit povinen zajistit a uéinit veékeré moiné opatfeni k tomu,
aby advokét a véechny osoby podilejici se na plnéni této smlouvy na jeho strané
postupovaly pfi zpracovévéni osobnich L'ldajfi plné v souladu s platnou prévni fipravou,
a to véetné Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 26 due 27. dubna
2016 0 ochrané fyzicch osob v souvislosti se zpracovém’m osobnich fidajfi a 0
volne'm pohybu téchto fidajfi a o zruéeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizenl' 0
ochrané osobnich fidajfi - GDPR). Zejména je povinen:
a) zajistit, aby osoby zpracovévajici osobnl’ fidaje byly zavézény k mléenlivosti nebo

aby se na né vztahovala zékonné povinnost mléenlivosti;
b) plnit povinnosti podle élénkfi 32 ai 36 nafizem’ 0 ochrané osobnich fidajfi

(zabezpeéeni zpracovéni, ohlaéovéni pfipadfi poruéeni zabezpeéeni osobnich
fidajfi dozorovému fifadu - Ufadu pro ochranu osobnich fidajfi, oznamovéni
pfl'padfi poru§eni zabezpeéeni osobnich fidajfi subjektu fidajfl);

0) zpracova’wat osobni L’ldaje subjektfi fidajfi a uchovévat je jen p0 nezbytné nutnou
dobu, potfebnou k plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a/nebo z obecné
zévaach prévnich pfedpisfi;

d) vymazat nebo vrétit osobni fidaje opre’wnéného subjektu, jakmile o to poZédé, a
vrétit veékeré osobni pfi skonéeni této smlouvy;

e) poskytnout klientovi veékeré informace potfebné k doloieni toho, Ze byly splnény
povinnosti stanovené v nafi’zem’ o ochrané osobnich fidajfi.

VI.
Zénik smluvniho vztahu

Smlouva zaniké:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran
b) Vypovédi kterékoliv ze smluvnl'ch stran bez uvedenl’ dfivodu s 6-ti mésiéni

vypovédni dobou, které poéité béiet prvnim dnem mésice nésledujiciho p0
doruéeni vypovédi druhé strané.

Nejpozdéji V den ukonéeni smluvniho vztahu budou vypofédény véechny vzéjemné
néroky na odménu a na zaplaceni néhrad a budou mandantovi vréceny poskytnuté
podklady pro éinnost mandatéfe, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

VII.
Zévéreéné ustanoveni

Tato smlouva nabyvé platnosti a fiéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami; v pfipadé, Ze podléhé zvefejnéni v registru smluv dle zékona é. 340/2015



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Sb., 0 zvléétnl’ch podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluV a
o registru smluv (Zékon 0 registru smluv), ve znéni pozdejswh pfedpisfi, navé
fiéinnosti dnem uvefejném'. Uvefejfiovén zajisti V zékonem stanovené lhfité klient.

Otézky touto Smlouvou Vyslovné neupravené se fidi zékonem o advokacii,
advokétnim tarifem a obéanskym zékonikem.

Pokud tato Smlouva nestanovi jinak, fidi se vzéjemne’ vztahy smluvnich stran obecnou
pre’wni fipravou danou platnymi pre’wnimi pfedpisy Ceské republiky, zejména pak
zékonem 0 advokacii a obchodnim zékonikem.

Tuto Smlouvu lze ménit a doplfiovat pouze prostfednictvim pisemnych éislovanYch
dodatkfi schvéleny'Ich a podepsanYCh obéma smluvm’mi stranami.

Tato Smlouva byla sepséna ve dvou vyhotovenich, z nichi jedno obdrii mandant a
jedno mandatéf.

Smluvni strany zévazné prohlaéuji, fie si obsah této Smlouvy pfeéetly, ie se snim
fédné a odpovédné seznémily, ie jeji obsah je pro kaidou ze smluvnich stran plné
srozumitelny a kaidé jednotlivé ustanoveni véetné stanovenych Zévazkfi je zjejich
pohledu jednoznaéné a uréité. Déle smluvni strany prohla§uji, fie tuto Smlouvu
uzaviraji zcela svobodné a Véiné a nikoliv za neVSIhodnSIch podminek a na dfikaz toho
pfipojuji své podpisy.

23. 08. 2019
V Kladné ..............

..
27;.830/4]

V Praze dne ..........

V




