
Č. j. 4/2020-510-RK/2  

Evidenční číslo smlouvy: S-4-510/2020 

Výtisk č.: 2 

 

Smlouva o poskytování právních služeb 
k zajištění činnosti Rozkladové komise ministra dopravy 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Ministerstvo dopravy 

se sídlem:  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO:  66003008 

DIČ: CZ66003008 

zastoupená  Mgr. Jakubem Kopřivou, náměstkem ministra dopravy 

bankovní spojení: 

č. ú.: 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 
  

Mgr. Jakub Trčka 

místo podnikání: Spálená 21, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO:    61046311 

DIČ:    CZ7407100063 

bankovní spojení: 

č. ú.:   

 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

Článek 1. 

Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že bude Objednateli za účelem zajištění činnosti 

Rozkladové komise ministra dopravy (dále jen „Rozkladová komise“) ve smyslu ustanovení 

§ 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek 

stanovených touto smlouvou poskytovat právní služby specifikované v odst. 2 tohoto článku 

(dále jen „Právní služby“), a to v termínech stanovených v čl. 2 této smlouvy. Objednatel 

se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté Právní služby odměnu podle této 

smlouvy. 

2. Právní služby dle předchozího odstavce tohoto článku zahrnují zejména následující činnosti: 

a) osobní účast na jednáních Rozkladové komise, 

b) právní posouzení jednotlivých případů projednávaných Rozkladovou komisí, 

c) příprava právních stanovisek a analýz jako podkladů pro rozhodování Rozkladové komise, 

d) zpracování stanovisek a vyjádření k žalobám, které jsou podány do rozhodnutí ministra 

dopravy. 
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3. V případě jednání Rozkladové komise je místem plnění sídlo Objednatele. V případě plnění 

v podobě výstupu zpravodajské zprávy postačí prokazatelné doručení zpravodajské zprávy 

na pracovní e-mail tajemníka Rozkladové komise.  

 

Článek 2. 

Povinnosti Poskytovatele 

1. Poskytovatel je při své činnosti vázán obecně závaznými právními předpisy, příslušnými 

vnitřními předpisy Objednatele a pokyny Objednatele.  

2. Poskytovatel je povinen poskytovat Právní služby osobně, není oprávněn pověřit činností dle 

předmětu smlouvy třetí osobu. V případě, že se nemůže Poskytovatel dostavit na jednání 

Rozkladové komise, je povinen se předem omluvit z jednání Rozkladové komise předsedovi 

Rozkladové komise nebo tajemníkovi rozkladové komise. 

3. Poskytovatel je při poskytování Právních služeb povinen postupovat s odbornou péčí. 

4. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro řádné 

plnění této smlouvy, v souladu s účelem této smlouvy a pouze po dobu nezbytnou pro řádné 

plnění této smlouvy, a to formou náhledu v podkladech obdržených od Objednatele. 

Poskytovatel je povinen podklady obsahující osobní údaje řádně zabezpečit a zamezit přístupu 

třetích osob k osobním údajům. Bezprostředně po ukončení zpracovávání osobních údajů je 

Poskytovatel povinen podklady obsahující osobní údaje vrátit Objednateli, nebo je sám 

skartovat.  

5. Poskytovatel je povinen informovat na žádost Objednatele o činnostech týkajících se předmětu 

smlouvy. 

6. Poskytovatel je povinen v rámci činnosti zpravodaje k ústnímu podání přehledu projednávaného 

případu na jednání Rozkladové komise včetně věcného posouzení, právního posouzení a návrhu 

řešení. 

7. Poskytovatel je povinen v rámci činnosti zpravodaje předat písemné stanovisko 

k projednávanému případu předsedovi Rozkladové komise a tajemníkovi Rozkladové komise 

a to nejpozději tři pracovní dny před dnem jednání Rozkladové komise, která má projednání 

případu zařazeno na svém programu. 

8. Poskytovatel je povinen v souladu s čl. 6.2 Jednacího řádu Rozkladové komise 

č. 12/2005 bezodkladně uvědomit předsedu a ostatní členy senátu komise, v němž je zařazen, 

o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučen z projednávání a rozhodování o případu. 

 

Článek 3. 

Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je povinen v souladu s čl. 8.2 Jednacího řádu Rozkladové komise č. 12/2005 předat 

čtrnáct dnů před jednáním Poskytovateli veškeré informace a listinné podklady, jež jsou nutné 

k řádnému poskytování Právních služeb. 

2. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli i jinou nezbytnou součinnost potřebnou 

pro řádné poskytování Právních služeb. 

3. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté Právní služby odměnu podle 

článku 5. této smlouvy. 

4. Objednatel tímto uděluje Poskytovateli souhlas s uvedením označení Objednatele v rámci 

referencí předkládaných nebo informací zveřejňovaných Poskytovatelem v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti. Poskytovatel bude při realizaci shora uvedených oprávnění postupovat 

v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a též v souladu 

se stavovskými předpisy České advokátní komory.  
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Článek 4. 

Poskytování informací 

1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace 

o podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být 

důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, 

technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních 

předpisů. Tím není dotčeno ustanovení odst. 3 tohoto článku. 

2. Závazky dle předchozího odstavce tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení účinnosti 

této smlouvy. 

3. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „zákon o registru smluv“) uveřejní tuto smlouvu, včetně jejích příloh, změn a dodatků, 

v registru smluv. 

 

 

Článek 5. 

Odměna 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za každou jednu hodinu skutečně poskytnutých 

Právních služeb na základě této smlouvy odměnu ve výši 1000 Kč bez DPH. Tato odměna 

zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytováním Právních služeb.  

2. Celková cena za dobu plnění předmětu smlouvy nesmí přesáhnout 140 000 Kč bez DPH. 

3. Smluvní odměna je splatná na základě příslušné faktury – daňového dokladu, který bude 

vystavován Poskytovatelem jednou ročně nejpozději do 10. prosince 2020. Řádný daňový 

doklad bude vystaven vždy se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení 

Objednateli. Přílohou daňového dokladu bude přehled odpracovaného času předem 

odsouhlasený a podepsaný Objednatelem. 

4. Faktury - daňové doklady vystavované Poskytovatelem musí obsahovat veškeré náležitosti 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že faktury – daňové doklady doručené Objednateli nebudou obsahovat některou 

z předepsaných náležitostí nebo uvedené údaje budou nesprávné, je Objednatel oprávněn vrátit 

takovouto fakturu – daňový doklad Poskytovateli k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti se 

v takovémto případě přerušuje a počíná znovu běžet od doručení řádně opravené či doplněné 

faktury – daňového dokladu Objednateli. 

5. Faktury budou Objednatelem hrazeny bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený 

na faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy nebo číslu účtu 

uvedenému v registru plátců DPH. Případnou změnu čísla účtu je Poskytovatel povinen 

Objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz Objednatele opětovně písemně potvrdit, jinak je 

Objednatel oprávněn fakturu vrátit Poskytovateli podle odstavce 4 tohoto článku. 

6. K částce tvořící odměnu se připočítá daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závazným 

právním předpisem.  

Článek 6. 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení Poskytovatele s řádným a bezvadným plněním povinností dle této smlouvy, 

týkající se kterékoliv části Právních služeb, oproti termínu stanovenému dle článku 2 odst. 7 této 
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smlouvy, nejedná-li se o prodlení vzniklé v důsledku porušení povinností Objednatelem, 

je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč 

za každý započatý den prodlení. 

2. V případě, že Poskytovatel prokazatelně poruší povinnost mlčenlivosti, je Objednatel oprávněn 

po Poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč, a to za každý takovýto 

případ.  

3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, 

a Poskytovatel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

5. Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním 

Právních služeb porušením svých povinností podle této smlouvy. Pro účely této smlouvy se 

za škodu považují rovněž sankce uložené Objednateli jakýmkoli národním orgánem nebo 

orgánem EU v důsledku porušení povinností Poskytovatelem. 

6. Za správnost všech dokladů a informací předložených Poskytovateli odpovídá Objednatel. 

Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Objednatele, 

zejména nepředáním potřebných podkladů či předáním podkladů a informací věcně 

nesprávných, neúplných či nepravdivých. 

7. V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Poskytovatel 

oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý 

započatý den prodlení.  

8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

oznámení o uplatnění smluvní pokuty nebo úroku z prodlení druhé smluvní straně. 

 

 

Článek 7. 

Účinnost a trvání smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy bude podepsána oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.  

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020 nebo do 

zániku členství Poskytovatele v Rozkladové komisi.  

3. Objednatel i Poskytovatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu formou 

doporučeného dopisu zaslaného na shora uvedenou adresu druhé smluvní strany. Výpovědní 

doba činí 1 měsíc a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

 

 

Článek 8. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní vztahy vzniklé dle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména občanským 

zákoníkem. 

2. Tato smlouva byla vyhotovena v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž čtyři obdrží 

Objednatel a jedno Poskytovatel. 

3.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, jejímu obsahu porozuměly 

a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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V Praze dne  31. 1. 2020      V Praze dne 30. 1. 2020 

 

Za Objednatele:       Poskytovatel:  

 

 

     

Mgr. Jakub Kopřiva       Mgr. Jakub Trčka 

náměstek ministra dopravy         
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