
č. j.: MV—156525-51/P-2020

SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

uzavřená podle 5 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále jen „zákon o advokacii“),

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Zastoupené:

Kontaktní osoba:

(dále jen „Klient“)

a

Mgr. Libor Hubáček, MBA

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Zastoupené:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Advokát“)

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

00007064

CZ00007064

ČNB Praha
3605-881/0710

JUDr. Ivanou Pecháčkovou, ředitelkou odboru právního

Malé náměstí 73, 256 01 Benešov

Malé náměstí 73, 256 01 Benešov

49833537

Mgr. Libor Hubáček, MBA

Mgr. Libor Hubáček, MBA

(Klient a Advokát společně dále jen „Smluvní strany")

Klient realizuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Poskytování právních služeb

- předsoudníposouzení žádostí () náhradu škody podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon,

& zastupování v soudním řízení“, dle obecné výjimky podle 5 29 písm. k) bod 1. a 2. zákona
v

(3. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Veřejná

zakázka“), na jejíž plnění se uzavírá tato Smlouva.
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Článek |

Prohlášení Smluvních stran

Klient prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené

a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Advokát prohlašuje, že:

a) je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky a pro tyto účely

splňuje veškeré relevantní podmínky zákona o advokacii, přičemž disponuje

veškerými potvrzeními osvědčujícími výše uvedenou skutečnost,

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené,

ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení podle zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném

znění, a zároveň se zavazuje Klienta o všech skutečnostech o hrozícím úpadku

bezodkladně informovat a

nenachází se ve střetu zájmů ke Klientovi ani v situaci, kdy by mohl střet zájmů do

budoucna předvídat, zejména nevede ani není právním zástupcem účastníka

v soudním řízení vedeném proti Klientovi, resp. České republice; nezastupuje třetí

osobu v právní věci v rozsahu, v jakém tato právní věc spadá či může spadat do

předmětu této Smlouvy.

Článek ||
Předmět plnění

Předmětem plnění této Smlouvy je poskytování právních Služeb Advokátem Klientovi

spočívajících v

a)

b)

předsoudním posouzení žádostí o náhradu škody uplatněných podle zákona

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

v platném znění, která měla vzniknout v důsledku krizových opatření vydaných

orgány České republiky v době nouzového stavu vyhlášeného od 12. 3. 2020

do 17. 5. 2020 v návaznosti na výskyt koronaviru SARS-CoV—2 na území České

republiky (dále jen „posouzení žádostí o náhradu škody“), a

komplexním právním zastupování Klienta vnavazujících řízeních před soudy

podle zákona c. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, budou-Ii

zahájena (dále jen „právní zastupování před soudy“),

(dále jen „Právní služby“).

Posouzení žádosti o náhradu škody bude spočívat zejména v

prostudování žádosti a dalších souvisejících podkladů,

shromáždění dalších relevantních podkladů nezbytných pro posouzení žádosti,

jednání se žadatelem, resp. třetími stranami v zastoupení Klienta,

zpracování právního rozboru, v případě potřeby i ekonomické analýzy, která se

nepovažuje za mimořádný hotový výdaj ve smyslu čl. ||| odst. 3 Smlouvy,

právní posouzení oprávněnosti nároku co do důvodu a výše,
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- poskytování právních rad a konzultací na vyžádání Klienta,

- další právní služby na vyžádání Klienta.

Právní zastupování před soudy bude zahrnovat zejména

- veškeré činnosti související svedením soudního řízení (příprava a sepisování

podání na soud, příjem a odesílání písemností, nahlížení do spisu, účast na

soudních jednáních, obrana proti námitkám a protinávrhům protistrany, podávání

řádných a mimořádných opravných prostředků atd.),

- ostatní činnosti a právní služby poskytované v souvislosti s přípravou a vedením

soudního sporu na vyžádání Klienta, např. posouzení možnosti narovnání vztahů

s protistranou sporu.

Výstupem posouzení žádosti o náhradu škody bude Návrh na vyřízení a Návrh odpovědi

žadateli (dále jen „Výstupy posouzení“), které budou tvořeny těmito částmi:

- shrnutí nároku uplatněného žadatelem,

- výčet relevantních podkladů pro posouzení žádosti,

- zhodnocení relevantní právní úpravy, judikatury, případných ekonomických aspektů

i postupu jiných členských států EU v dané oblasti,

- posouzení oprávněnosti uplatněného nároku co do důvodu a výše,

- závěr

Jednotlivé Výstupy posouzení budou označeny číslem jednacím (dále jen „č.j.“)

příslušné žádosti o náhradu škody a Klientovi předány v listinné a elektronické podobě.

Klient předá Advokátovi jednotlive žádosti o náhradu škody na základě předávacího

protokolu. Advokát bude posuzovat jednotlivé žádosti o náhradu škody vpořadí

vzestupně od data jejich doručení Klientovi, pokud Klient nestanoví jinak. Advokát bude

předávat Klientovi Výstupy posouzení jednotlivých žádostí průběžně, vtermínech dle

pokynů Klienta.

Advokát vyhotoví ke každé žádosti o náhradu škody výkaz práce, z něhož bude zřejmé,

jaké úkony byly při posouzení žádosti o náhradu škody učiněny, s jakou časovou dotací

a vjaké ceně, včetně uvedení celkové ceny za posouzení žádosti (dále jen „Výkaz

práce“). Výkaz práce bude označen č.j. příslušné žádosti () náhradu škody. Výkaz práce

předá Advokát Klientovi společně s Výstupy posouzení, a to za účelem jeho schválení,

resp. podpisu Klientem. Schválený a podepsaný Výkaz práce předá Klient zpět

Advokátovi pro účely fakturace. Obdobně bude Advokát postupovat i v případě právního

zastupování před soudy stím, že Výkaz práce vyhotoví k poslednímu dni každého

měsíce, ve kterém poskytl služby právního zastupování před soudy, a předá ho v tento

den Klientovi za účelem jeho schválení, resp. podpisu.

Společně s Výstupy posouzení Advokát vrátí Klientovi žádost o náhradu škody, včetně

všech jejích příloh, a též předá Klientovi veškerý další podkladový materiál, který

shromáždil v průběhu posouzení žádosti o náhradu škody, o čemž bude Smluvními

stranami vyhotoven předávací protokol . V případě zahájení navazujícího soudního řízení

Klient předá Advokátovi zpět relevantní spisový materiál.
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Klient udělí Advokátovi na základě jeho výzvy potřebnou plnou moc:, a to včetně speciální

plné moci, bude-Ii pro poskytnutí Právní služby nutná.

Klient se zavazuje zaplatit Advokátovi odměnu za řádně a včas poskytnuté Právní

služby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v čl. ||| této Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému

splnění jejich povinností dle této Smlouvy.

Článek |||
Cena a platební podmínky

Cena za Právní služby dle této Smlouvy bude hrazena na základě počtu hodin skutečně

odpracovaných při poskytování Právních služeb Advokátem, přičemž odměna za jednu

(1) hodinu Právních služeb je 1.300,- Kč bez DPH (slovy: jeden tisíc tři sta korun

českých), tj. 1.573,- Kč vč. DPH (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát tři korun českých)

při sazbě DPH ve výši 21 % dle platných právních předpisů (dále též „Odměna“). Sazba

DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Nejmenší účtovatelnou jednotkou rozsahu Právních služeb je půlhodina (1/2 hod.)

poskytování Právních služeb. Advokát je oprávněn Klientovi fakturovat za každou

započatou půlhodinu poskytování Právních služeb.

Odměna je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré

náklady spojené s poskytováním příslušných Právních služeb, poštovné,

telekomunikační poplatky, administrativní práce, opisy, fotokopie, cestovní nákladyjakož

i další běžné výdaje spojené s poskytováním sjednaných Právních služeb. Náhrada

mimořádných hotových výdajů vzniklých v souvislosti s poskytovanými Právními

službami (např. soudní poplatky, znalecké posudky či překlady) odpovídá účelně

vynaloženým a prokazatelným nákladům Advokáta. Vynaložení těchto mimořádných

hotových výdajů ze strany Advokáta přesahující v jednotlivém případě částku 5.000,- Kč

je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Klienta. Tyto mimořádné hotové

výdaje uplatní Advokát u Klienta maximálně ve výši daňového dokladu třetí osoby.

Advokát je vždy povinen předložit originály dokladů prokazujících výši těchto

mimořádných hotových výdajů. Fakturace těchto mimořádných hotových výdajů bude
'VV,

Klient bere na vědomí, že vznikne-Ii mu nárok na náhradu nákladů řízení v občanském

soudním řízení (zpravidla v případě úspěchu ve věci), stanoví se výše této náhrady

vsouladu se sazbami stanovenými paušálně vyhláškou Ministerstva spravedlnosti

č. 177/1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních

služeb (advokátní tarif), v platném znění. Bude-Ii Klientovi v soudním řízení přiznána

náhrada nákladů řízení, náleží tato částka Klientovi.

Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že celková a maximální cena Veřejné

zakázky uvedené v záhlaví této Smlouvy je 24.793.388,- Kč bez DPH, tj. 30.000.000,-

Kč s DPH. Tuto částku nelze po dobu platnosti této Smlouvy překročit.

Odměna za Právní služby bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen

„faktura“) řádně vystaveného Advokátem.
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Faktura bude Advokátem vystavena vždy do 15 dnů kalendářního měsíce, který

bezprostředně následuje po měsíci, v němž Klient schválil Výkaz práce za poskytnuté

Právní služby. Přílohou každé faktury budou Klientem schválené a podepsané Výkazy

práce dle čl. II odst. 6 Smlouvy, na jejichž základě je fakturováno, případně daňový

doklad třetí osoby v případě fakturace mimořádných hotových výdajů ve smyslu čl. |||

odst. 3 Smlouvy.

Faktura vystavená Advokátem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy,

zejména dle 5 28 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném

znění (dále jen „zákon o DPH“), a podle 5 435 občanského zákoníku, avšak výslovně

vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO,

DIČ, údaj o tom, zda je vystavovatel faktury zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové

značky, označení této Smlouvy, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku bez

DPH, včetně DPH a samostatně výši DPH, a podpis oprávněné osoby. Ve faktuře bude

dále uvedeno č.j. žádosti o náhradu škody, vjejíž souvislosti jsou fakturovány Právní

služby.

Splatnost jednotlivých plateb dle této Smlouvy je stanovena na 30 dní od prokazatelného

doručení faktury Klientovi. Vpřípadě, že bude faktura vystavena mezi 1. prosincem

příslušného kalendářního roku a 28. únorem následujícího roku, prodlužuje se doba

splatnosti faktury na 60 dní. Faktura musí být Klientovi doručena v originále (s podpisem

a razítkem) na doručovací adresu:

Ministerstvo vnitra

odbor právní

nám. Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

Nebude-Ii faktura obsahovat stanovene náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně

uvedené údaje dle této Smlouvy, je Klient oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti

Advokátovi. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti

počne běžet doručením opravené faktury.

Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé Smluvní strany uvedený ve

faktuře. Cena za poskytnuté Právní služby se považuje za uhrazenou okamžikem

odepsání fakturovaná ceny za poskytnuté Právní služby z bankovního účtu Klienta.

Klient nebude Advokátovi hradit jakékoliv zálohy na úhradu ceny poskytnutých Právních

služeb. Klientovi nebudou dále účtovány náklady spojené s dodatečně zjištěnými

skutečnostmi, které měl Advokát možnost zjistit před uzavřením Smlouvy.

Platby budou probíhat výhradně v méně CZK (Kč), rovněž všechny cenové údaje budou

uváděny v této měně.

Klient bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Advokáta zveřejněné správcem

daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 5 96 odst. 2 zákona o DPH.

V případě, že Advokát nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí

Klient Advokátovi pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Advokátovi až po zveřejnění

příslušného účtu Advokáta v registru plátců a identifikovaných osob Advokátem.
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Článek |v
Místo poskytování Právních služeb

Místem poskytování Právních služeb Advokáta dle této Smlouvy jsou pracoviště
Advokáta a kontaktní adresa Klienta, případně další místa na území České republiky

určená Klientem, vyplývající z povahy příslušné Právní Služby.

Článek V
Další práva a povinnosti Smluvních stran

Nad rámec povinností stanovených čl. II a III této Smlouvy má Advokát povinnosti
specifikované v tomto článku níže.

Advokát je při poskytování Právních služeb dle této Smlouvy povinen zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním
Právních služeb Klientovi ve smyslu 5 21 zákona o advokacii. Advokát se zavazuje, že
informace a poznatky získané při plnění Smlouvy nebude využívat při poskytování
právních služeb jiným klientům.

Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta a řídit se jeho
pokyny. Advokát je povinen jednat čestně a svědomitě, je povinen využívat důsledně
všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatit v zájmu Klienta vše, co podle svého
přesvědčení pokládá za prospěšné.

Advokát se zavazuje poskytnout Právní služby v termínech dle čl. II odst. 5 této Smlouvy

a podle pokynů Klienta.

Advokát se zavazuje učinit veškerá opatření k tomu, aby se vyhnul střetu zájmů ve
smyslu čl. | odst. 2 písm. d) této Smlouvy po dobu trvání teto Smlouvy. Advokát je
povinen upozornit Klienta písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté,
co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Advokát i při vynaložení veškeré

odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.

Advokát se zavazuje informovat Klienta včas o důležitých skutečnostech souvisejících
s poskytováním Právních služeb a poučit jej o jeho oprávněných nárocích a lhůtách,

v nichž je třeba je uplatňovat, i o jeho povinnostech vyplývajících z právních a jiných
předpisů. Advokát je povinen upozornit Klienta bez zbytečného odkladu na nevhodnost

jeho pokynů ohledně poskytování Právních služeb.

Advokát odpovídá Klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem
advokacie. Advokát odpovídá za škodu způsobenou Klientovi i tehdy, byla-Ii škoda

způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jeho

zaměstnancem.

Advokát je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie

s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50 mil. Kč.

Advokát je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy v kontaktu s Klientem

prostřednictvím kontaktní osoby ktomu určené, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny

v záhlaví teto Smlouvy.
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Advokát není bez předchozího písemného souhlasu Klienta oprávněn postoupit práva

a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.

Advokát se zavazuje Klientovi neprodleně oznámit veškeré významné skutečnosti, které

by mohly mít vliv na plnění dle této Smlouvy. Takovou skutečností je zejména změna

majetkoprávního postavení Advokáta. Advokát se zavazuje Klienta neprodleně

informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit řádné a včasné poskytnutí

Právních služeb v souladu s touto Smlouvou.

Klient se zavazuje poskytnout Advokátovi, případně Advokátem zmocněné osobě

včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace, označit potřebné skutečnosti, předložit

mu veškeré listinné materiály potřebné k řádnému poskytování Právních služeb podle

této Smlouvy a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu (maximálně však do 7 pracovních

dnů) oznámit změnu údajů v záhlaví Smlouvy. Takovéto změny jedna Smluvní strana

oznámí druhé Smluvní straně písemně (buď datovou zprávou či e-mailem).

Advokát je povinen dokumenty související s poskytováním Právních služeb dle této

Smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve

kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých Právních služeb, popř.

k poslednímu zdanitelnému plnění dle této Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly

oprávněnými kontrolními orgány.

Advokát je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním Právních

služeb dle této Smlouvy ze strany Klienta a jiných orgánů oprávněných k provádění

kontroly.

Advokát je podle ustanovení 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném

znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek VI
Doba trvání a možnost ukončení Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,

v platném znění. Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv zajišt'uje Klient.

Smlouva zaniká vyčerpáním maximální ceny Veřejné zakázky uvedené v čl. ||| odst. 5

této Smlouvy, odstoupením od Smlouvy, její výpovědí nebo dohodou Smluvních stran.

Smluvní strana je oprávněna bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě,

že se druhé Smluvní strana dopustí podstatného porušení Smlouvy ve smyslu čl. VI

odst. 5 (viz níže).

Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:

a) prodlení advokáta se splněním zákonných termínů,

b) opakované prodlení Advokáta se splněním termínů dle čl. V odst. 4 v řádné kvalitě

a včas, za opakované se považuje více než jednou;



(6)

(9)

(10)

(11)

c) porušení povinnosti mlčenlivosti Advokáta;

d) narušení důvěry mezi Klientem a Advokátem;

e) porušení povinností uvedených v š 19 zákona o advokacii;

f) poskytnutí vědomě nepravdivých nebo neúplných informací Klientem Advokátovi;

g) opakované neposkytnutí součinnosti Advokátovi ze strany Klienta ve smyslu této

Smlouvy;

h) prodlení s úhradou Odměny Advokátovi delší než 30 dnů, následujících po dni

splatnosti konkrétní faktury, pokud se opakuje více než dvakrát;

i) existence střetu zájmů Advokáta dle čl. | odst. 2 písmeno d) Smlouvy.

Klient je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:

a) bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této

Smlouvy;

b) na majetek Advokáta je prohlášen úpadek nebo Advokát sám podá dlužnický návrh

na zahájení insolvenčního řízení;

c) Advokát vstoupí do likvidace;

d) proti Advokátovi je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, v platném znění;

e) Advokát pozbyde způsobilost k poskytování Právních služeb dle zákona o advokacii

a tento stav trvá déle než patnáct (15) dní ode dne, kdy tato skutečnost nastala;

Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení

o odstoupení druhé Smluvní straně. Závazky z této Smlouvy se odstoupením zrušují

okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhe Smluvní straně.

Klient je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů písemnou výpovědí,

svýpovědní lhůtou vdélce 1 měsíce; výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Advokátovi. Advokát však vždy

provede veškeré neodkladné úkony tak, aby Klient neutrpěl na svých právech nebo

oprávněných zájmech újmu; to neplatí, pokud Klient Advokátovi sdělí, že na splnění této

povinnosti netrvá.

V případě ukončení této Smlouvy je Klient povinen uhradit Advokátovi Odměnu za

poskytnuté a dosud neuhrazené Právní služby, včetně mimořádných hotových výdajů

dle článku ||| odst. 3 Smlouvy.

Dojde-Ii k ukončení Smlouvy, je Advokát povinen v souladu se zákonem o advokacii

a v souladu se stavovskými předpisy, které se na Advokáta vztahují, provést neodkladné

úkony směřující k zachování oprávněných zájmů Klienta, neučiní—Ii Klient jiné opatření,

o kterém informoval Advokáta.

V případě ukončení Smlouvy je Advokát povinen na požádání vrátit Klientovi všechny

podklady, které od něho v průběhu plnění této Smlouvy obdržel, včetně všech pověření

a plných mocí, kterými ho Klient pověřil, jakož i všechny věci, dokumenty či doklady,

které za něho převzal při plnění teto Smlouvy a které má v dispozici. Smluvní stranyjsou

o takovém předání povinny vyhotovit předávací protokol.



(12) Ukončením teto Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a práva

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

na náhradu škody.

Článek vu
Subdodavatelé

V případě, že předmět plnění dle této Smlouvy nebo jakoukoli jeho část bude Advokát

plnit prostřednictvím subdodavatele, platí, že Advokát je zavázán, jako by plnil sám.

Článek vm
Smluvní sankce a úroky z prodlení

V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Pokud bude Advokát v prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle této Smlouvy,

zejména pokud neposkytne Právní služby řádně a včas a/nebo ve sjednané kvalitě,

nebude Klient povinen provést úhradu ceny za poskytnuté Právní služby podle této

Smlouvy.

Pokud bude Advokát v prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle této Smlouvy,

zejména pokud neposkytne Právní služby řádně a včas a/nebo ve sjednané kvalitě,

vzniká Klientovi nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč vč. DPH za každé

jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti se Advokát zavazuje Klientovi uhradit smluvní

pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně.

Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Klienta na náhradu vznikle škody;

nárok na náhradu škody je Klient oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, které je prostřednictvím

smluvní pokuty zajištěna.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení Výzvy Klienta

Advokátovi k jejímu zaplacení.

Článek |x
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se budou při plnění povinností vyplývajících pro ně ztéto Smlouvy

vzájemně přiměřeně informovat a budou si poskytovat vzájemně součinnost, k čemuž

budou využívat zejména kontaktních osob uvedených v záhlaví této Smlouvy.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato Smlouva a právní vztahy založené touto

Smlouvou se řídí právním řádem Ceské republiky, zejména občanským zákoníkem,

zákonem o advokacii a dalšími příslušnými profesními a jinými předpisy.

Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany

zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do 30 dní ode dne, kdy o sporu

jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinakjsou pro řešení sporů z této

Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně ve formě číslovaných dodatků

podepsaných osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že součástí této Smlouvy není žádné obchodní tajemství
a souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv a též na profilu zadavatele Klienta

a jeho webových stránkách.

Smluvní strany berou na vědomí, že v průběhu poskytování Právních služeb mohou být
Advokátem zpracovány osobní údaje osob zastupujících Klienta anebo třetích osob.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je ochrana práv a oprávněných zájmů Klienta

a Advokáta a plnění povinností podle této Smlouvy. Advokát se zavazuje přijmout

příslušná technicko-organizační opatření k zajištění osobních údajů.

Klient prohlašuje, že osobní údaje předávané Advokátovi byly získány a zpracovány

v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud by mělo zaniknout oprávnění Klienta

ke zpracování těchto osobních údajů v průběhu poskytování právních služeb, je Klient

povinen o tom neprodleně informovat Advokáta, aby mohla být přijata příslušná opatření.

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva

obdrží Klient a jeden Advokát.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že

považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují

Smluvní strany k této Smlouvě své podpisy.

v Praze dne „5.12.4' ŽOď/D . v Benešově dne 23. 11. 2020

Za Klienta: Za Advokáta:

Česká republika - Ministerstvo vnitra Mgr. leor Hubacek, MBA

JUDr. Ivana Pecháčková

ředitelka odboru právního


