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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

 

 
 

 

Smlouva o poskytování právních služeb  
 

Číslo smlouvy Klienta: 53475/2019-SŽDC-GŘ-O8 
Číslo smlouvy Advokátní kanceláře ……………… 
 

uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o advokacii“) 
 
Klient:                  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. A 48384 

        Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
       IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
                              

 
 
Advokátní kancelář: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. C 212268 

       Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 00 
       IČO 48118753, DIČ CZ48118753 

    Bankovní spojení: XXX 
    Číslo účtu: XXX 

zastoupená JUDr. Jaromírem Císařem, jednatelem a advokátem 
 
  
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Poskytování právních služeb s výjimkou oblasti pracovněprávních vztahů a právní 
problematiky spojené s modernizací železniční dráhy “, č.j. 44666/2019-SŽDC-GŘ-O8(dále jen 
„veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
1 Právní služby 

1.1 Advokátní kancelář se zavazuje poskytovat Klientovi právní služby na vyžádání Klienta 
dle podmínek této Smlouvy.  

 
2 Předmět Smlouvy 
 
2.1 Předmětem Smlouvy je poskytování právních služeb Advokátní kanceláře Klientovi a 

zahrnuje zejména konzultace, vypracování posudků a stanovisek, příprava a sepis 
potřebných písemností právního charakteru ve věcech, které budou Advokátní kanceláři 
svěřeny k vyřízení. 

  
2.2 Předmět Smlouvy nezahrnuje poskytování právních služeb Advokátní kanceláře Klientovi, 

které se týkají oblasti pracovně právních vztahů a právní problematiky spojené s činností 
úseku náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy.  

 
2.3 Advokátní kancelář se zavazuje poskytovat Klientovi právní služby s odbornou péčí, 

chránit a prosazovat práva Klienta a řídit se jeho pokyny. 
 

2.4 Klient se zavazuje poskytovat Advokátní kanceláři včas pravdivé a úplné informace a 
předkládat mu listinné materiály potřebné k řádnému právnímu zastoupení včetně 
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příslušných důkazních prostředků. Klient odpovídá za pravdivost údajů, které Advokátní 
kanceláři v souvislosti s jejími právními službami poskytl a je si vědom nebezpečí újmy, 
kterou by nepravdivé informace mohly způsobit, pokud jde o výsledek právních služeb. 

 
2.5 Advokátní kancelář je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 

dozvěděla v souvislosti s poskytováním právním služeb, a to podle pravidel stanovených 
Zákonem o advokacii a příslušnými stavovskými předpisy. 

 
 
2.6 Advokátní kancelář se zavazuje k poskytnutí minimálního objemu právních služeb, a to 

v počtu 120 hodin měsíčně, za které jí náleží paušální odměna ve výši dle čl. 3 této 
Smlouvy. Po dosažení minimálního objemu poskytnutých právních služeb je Advokátní 
kancelář povinna bezodkladně informovat Klienta. 

 
2.7 Klient je oprávněn požadovat po Advokátní kanceláři poskytování právních služeb i nad 

rámec objemu uvedeného v čl. 2.6 Smlouvy, a to s ohledem na jeho aktuální potřeby. 
Advokátní kancelář se zavazuje akceptovat požadavky Klienta podle jeho aktuální 
potřeby a poskytnout právní služby i nad rámec minimálního objemu uvedeného v čl. 2.6 
Smlouvy. 

 
3 Cena právních služeb  
 
3.1 Cena měsíčně bez DPH   300.000 Kč. 

 
3.2  Výše DPH 21%                63.000 Kč. 

 
3.3  Cena měsíčně včetně DPH            363.000 Kč 

 
3.4  Cena za 1 hodinu bez DPH                  2.500 Kč 

 
3.5  Výše DPH 21%                      525 Kč 

 
3.6 Cena za 1 hodinu včetně DPH                  3.025 Kč 
 
3.7 Klient se zavazuje zaplatit Advokátní kanceláři měsíční smluvní odměnu v hodnotě 

300.000 Kč bez DPH za pevně stanovený objem právních služeb dle čl. 2.6 Smlouvy a 
dále za každou další hodinu poskytování právních služeb nad uvedený minimální objem v 
hodinové sazbě ve výši 2.500 Kč bez DPH. 

 
3.8 Fakturace bude provedena měsíčně se splatností 30 dnů ode dne doručení daňového 

dokladu.  Součástí faktury bude časová specifikace poskytnutých právních služeb. Spolu 
se zaslanou fakturou předá Advokátní kancelář Klientovi v elektronické podobě kopie 
písemných výstupů, které byly v rámci poskytovaných právních služeb vytvořeny. Tyto 
výstupy předá Advokátní kancelář na nosiči elektronických informací k rukám ředitele 
odboru právních činností. 

 
3.9 Advokátní kanceláři dále náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených 

v souvislosti s poskytováním právních služeb, zejména cestovní výdaje, poštovné, 
telekomunikační poplatky, opisy, fotokopie apod. Náhrada hotových výdajů bude 
fakturována v paušální výši 5% ze smluvní odměny vyúčtované dle čl. 3.1 Smlouvy za 
příslušný kalendářní měsíc. Tato náhrada hotových výdajů je splatná společně 
s odměnou. 

 
4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00. 

 
4.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančního limitu 

ve výši 18.000.000,- Kč bez DPH. 
 
4.3 Smlouva je platná jejím podpisem a účinná jejím uveřejněním.  
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5 Další ujednání 

5.1 Advokátní kancelář prohlašuje, že je způsobilá k řádnému a včasnému poskytování 
právních služeb a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
třeba k řádnému poskytování právních služeb. 

 
5.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

5.2.1 za Klienta: 
        XXX, tel.: XXX, email: XXX 
           XXX, tel.: XXX, email: XXX  

 

5.2.2 za Advokátní kancelář: 
            XXX, tel.: XXX, email: XXX 
      XXX, tel.: XXX, email: XXX 
      XXX, tel.: XXX, email: XXX 

 
5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

 

5.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Klient. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 
mohla. 

 

5.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku 
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být 
v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

 

5.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Klient jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se 
rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Klientovi obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Klientovi skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

 

5.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 

mailto:svobodaj@szdc.cz
mailto:Batha@szdc.cz
mailto:cisar@akccs.cz
mailto:hollmannr@akccs.cz
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5.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se Advokátní 
kancelář  zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na 
Advokátní kancelář vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Klientovi. 

 
6 Závěrečná ujednání 

6.1 Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží 
Advokátní kancelář a dvě vyhotovení Klient. 

 

6.2 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o poskytování 
právních služeb se řídí českým právním řádem. 

 

6.3 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o poskytování právních služeb se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

 

6.4 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o poskytování právních služeb a v souvislosti s ní 
budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy 
výlučně příslušnými. 

 

6.5 Smlouvu o poskytování právních služeb lze měnit pouze písemnými dodatky. 

 

6.6 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 

 

 
 
 
 
 
 
        
V Praze dne 23. 09. 2019             V Praze dne 01. 10. 2019 
 
 
 
 
 
Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.  JUDr. Jaromír Císař v. r. 
_____________________                                   ____________________ 
Za Klienta     
 Za Advokátní kancelář 
Bc. Jíří Svoboda, MBA     JUDr. Jaromír Císař 
generální ředitel     jednatel, advokát  
 
 
 
 
 
 
 
Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne … 
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