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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
(Smlouva o poskytování právních služeb za odměnu)
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I.
Smluvní strany

TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 
IČO 28497333 
DIČ CZ28497333
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145912 
zastoupená JUDr. Petrem Tomanem, LL.M., jednatelem
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Valentinská 20/10, 110 00 Praha 1 
č účtu: 4200111037/6800

na straně jedné (dále jen "advokát")

a

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
IČO 00064581 
DIČ CZ 00064581
zastoupené Mgr. Tomášem Do lánským,
pověřený řízením odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

na straně druhé (dále jen "klient")

II.
Předmět smlouvy

1. Advokát se podpisem této smlouvy zavazuje poskytovat klientovi právní pomoc 
související s veřejným osvětlením na území hl. m. Prahy, zejména s veřejnými 
zakázkami v oblasti správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících 
zařízení na území hl. města Prahy, zajištění dodávek energií pro osvětlení, spolupráce se 
společností TCP, a.s. případně s dalšími subjekty ve výše uvedené oblasti včetně právního 
zastoupení klienta ve správních řízeních před Úřadem na ochranu veřejné soutěže a 
navazujícím řízení soudním, a klient se zavazuje zaplatit advokátovi za poskytnutí právní 
pomoci smluvenou odměnu. Advokát se zavazuje poskytovat právní služby v obvyklém 
rozsahu.



f Za klienta je oprávněna jednat tato osoba:2.

Mgr. Tomáš Dolanský, pověřený řízením odboru hospodaření 
s majetkem, 236 002 570 
tomas. dolanský®vraha, eu,
Ing. Bohumil Mach, vedoucí oddělení veřejného osvětlení,
236 003 230
boh umil machCdpraha. eu.
Ing. Antonín Lovětínský, specialista oddělení veřejného osvětlení,
236 003 101,
antonin.lovetinskv(cbpraha..eu

Tento zástupce může přenést svou pravomoc na další zaměstnance klienta neformálním 
písemným pokynem uděleným prostřednictvím e-mailu. O takovém přenesení pravomoci 
je klient advokáta povinen vždy vyrozumět.

Advokát pověřuje k vykonání jednotlivých právních úkolů své spolupracovníky (pojem 
zahrnuje i zaměstnance) tak, že vedením případu klienta je pověřen vždy jeden z právníků 
advokáta. Spolupracovníci:

3.

Právníci:a) JUDr. Karel Jandus (pověřený vedením případu),
jandus@iustitia.cz
JUDr. Petr Toman, LL.M.
toman(dj,iustitia. cz
JUDr. Jaroslav Novák, PhD.
novak(a),iustitia. cz

Sekretariát: Martina Rathouská
rathonska(d)histitia.cz

b)

Všichni spolupracovníci advokáta jsou k zastižení v advokátní kanceláři a je možné je 
kontaktovat na telefonním čísle advokátní kanceláře +420 224 918 490, +420 224 918 
491 nebo e-mailem prostřednictvím sekretariátu ak@iustitia.cz.

4. Klient bere na vědomí, že advokát se v rámci svého pověření může dát zastoupit jiným 
advokátem po předchozí dohodě s klientem.

III.
Způsob komunikace mezi smluvními stranami

1. Po vymezení případu dojde ze strany advokáta k pověření konkrétního právníka 
zpracováváním případu. Další komunikace bude probíhat mezi klientem a právníkem 
advokáta, který je pověřen vedením případu. Pokud je dále uváděno „advokát11, může být 
příslušný krok realizován spolupracovníkem, případně další pověřenou osobou 
z kanceláře advokáta dle náročnosti úkolu a rozvrhu práce v kanceláři advokáta.
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Klient se zavazuje bezodkladně uvědomit advokáta o jakýchkoliv materiálech 
vztahujících se k případu, ke kterému je poskytována právní pomoc dle této smlouvy, 
stejně jako o jakýchkoliv skutečnostech, o kterých se dozví a které s obsahem předmětu 
poskytování právní pomoci souvisí.
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Klient bere na vědomí, že pokud z jeho strany dojde k nedostatečnému zadání k 
poskytování právních služeb nebo zamlčení potřebných údajů, zejména písemných, 
nemůže advokát nést odpovědnost za takto poskytnuté právní služby.

3.

Klient si je vědom skutečnosti, že poštovní řád požaduje, aby všechny oficiální dopisy 
zaslané advokátovi měly následující označení:

4.

TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s,r.o.
Trojanova 12, 120 00 Praha 2

5. Advokát bude zasílat veškerou korespondenci na následující adresu:

Hlavní město Praha
Magistrát hí. m. Prahy
Odbor hospodaření s majetkem MHMP
Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01
příp. na jinou adresu, kterou mu za tím účelem klient sdělí.

E-mailová adresa pro korespondenci s klientem je uvedena v článku II. odstavci 2 této 
smlouvy.

Jakékoliv změny adresy je klient povinen bezodkladně advokátovi sdělit, pakliže tak 
neučiní, nese sám odpovědnost za obtíže spojené s doručováním, eventuálně za 
nemožnost doručení.

6. Pokud advokát odpovídá na e-mail klienta, činí tak formou „odpovědi na adresu 
odesílatele“. Pokud klient použije jinou e-mailovou adresu, než jakou uvedl pro svoji 
komunikaci v této smlouvě, nese za komunikaci na adresu, kterou jako první použil, 
plnou odpovědnost. Klientem použitá e-mailová adresa se automaticky stává další 
komunikační adresou vedle adresy, která je uvedena v této smlouvě. Klient je povinen od 
doby, kdy e-mailovou adresu použije, zabezpečit vybírání zpráv ze všech adres, které 
použije v komunikaci s advokátem a které jsou uvedeny v této smlouvě.

7. Advokát bude archivovat spisovou agendu související s předmětem této smlouvy 
v souladu s platnými právními předpisy.

IV.
Způsob poskytování právní pomoci

1. Hlavním úkolem advokáta je poskytování právní pomoci klientovi a jím označeným 
subjektům.
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Klient je povinen respektovat právní názor advokáta a jím pověřeného právníka. 
V případě, že klient nebude respektovat právní názor advokáta, může to vést k odmítnutí 
dalšího poskytování služeb a takové jednání může být jedním z důvodů ukončení 
poskytování právní služby dle této smlouvy.

2.

Advokát je povinen seznámit se s relevantními vnitřními předpisy klienta, se kterými byl 
klientem seznámen, a řídit se jimi.

3.

Na žádost klienta je advokát povinen poskytnout klientovi součinnost při projednávání 
dokumentů souvisejících s předmětem této smlouvy dle článku II. odstavce 1 orgány 
hlavního města Prahy.

4.

V.
Odměna advokáta

Smluvní strany se v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/96 Sb., o 
odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní 
tarif) dohodly na smluvní odměně pro advokáta ve výši 2.500,- Kč bez DPH (slovy: 
dvatisícepětset korun českých) za každou započatou hodinu poskytování právních služeb 
(advokátem, advokátním koncipientem nebo zaměstnancem - právníkem). Tato časová 
odměna zahrnuje veškerý čas související s činností advokátů či právníků advokátní 
kanceláře pro klienta, včetně cest ke klientovi, protistranám či orgánům veřejném moci, 
konzultací, sepisování podání, porad s klientem, jednání a slyšení před orgány veřejné 
moci a ve všech dalších s právní službou souvisejících věcech. Celková smluvní odměna 
vyplývající z této smlouvy nepřesáhne v součtu částku ve výši 750.000,-Kč bez DPH 
(slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých).

1.

Odměna je splatná měsíčně pozadu do 30 dnů po obdržení faktury - daňového dokladu 
klientem na účet advokáta vedený u Sberbank CZ, a.s., pobočka Valentinská 20/10, 110 
00 Praha 1. číslo účtu 4200111037/6800, IBAN CZ0868000000004200111037. BIC 
(SWIFT) VBOECZ2X. Advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, k odměně dle této 
smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši (ke dni 
podpisu této smlouvy ve výši 21 %). Advokát a klient se dohodli, že faktury budou 
klientovi zasílány výhradně elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu klienta 
uvedenou v ust. 1.2. smlouvy.

2.

Pokud bude klient v prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního plnění vůči advokátovi, 
je advokát oprávněn pozastavit veškerou činnost podle této smlouvy. Fakturace bude 
prováděna ke konci každého měsíce, v příloze k faktuře bude obsažen podrobný rozpis 
činností vykonaných advokátní kanceláří ve prospěch klienta. Advokát se zavazuje 
uvádět na každé faktuře údaj o její splatnosti v souladu s touto smlouvou, v případě 
rozporu v údajích má přednost znění smlouvy.

3.
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VI.
Další úhrady advokátovi

Advokát má nárok na náhradu vzniklých nákladů spojených s činností uskutečňovanou 
ve prospěch klienta, jež zahrnují i soudní, místní, správní a notářské poplatky, kolky, 
náklady na doručování, cestovné osobním automobilem mimo území Prahy apod. Tyto 
náklady budou vyúčtovány spolu s odměnou. Na hotové výlohy spojené s poskytováním 
právních služeb podle této smlouvy je advokát oprávněn požadovat po klientovi 
přiměřenou zálohu.

1.

VIL
Ukončení právního zastupování

Klient i advokát mohou tuto smlouvu kdykoliv ukončit výpovědí ve výpovědní době, 
která činí třicet dnů od doručení výpovědi druhé smluvní straně a začíná běžet dnem 
následujícím po dni doručení. Uplynutím výpovědní doby je advokát povinen předat 
klientovi spisy jednotlivých případů řešených dle článku II. odstavce I s upozorněním 
na aktuální situaci, v případě ohrožení zájmu klienta má advokát povinnost učinit 
nezbytné úkony vedoucí k zamezení újmy klienta.

1.

Tuto smlouvu lze dále ukončit i vzájemnou dohodou stran.2.

Platnost této smlouvy zaniká rovněž posledního dne kalendářního měsíce, v němž bude 
dosaženo limitu celkové smluvní odměny uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy.

3.

VIII.
Povinnost mlčenlivosti

Advokát je povinen dodržovat mlčenlivost ohledně všech informací získaných 
v souvislosti s poskytováním právní pomoci klientovi. Tato povinnost mlčenlivosti se 
vztahuje také na všechny pracovníky advokáta, kteří se budou účastnit poskytování právní 
pomoci klientovi. Tato povinnost mlčenlivosti se uplatní také ve vztahu k pracovníkům a 
zaměstnancům klienta. Pouze klient určí, který jeho zaměstnanec je oprávněn získat jakou 
informaci. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost i po skončení právního 
zastupování klienta.

1.

2. Advokát prohlašuje, že ti jeho spolupracovníci a zaměstnanci, kteří nejsou vázáni 
zákonem o advokacii, jako sekretářky či asistenti, jsou smluvně vázáni k zachování 
mlčenlivosti o všech informacích získaných v průběhu práce pro další spolupracovníky 
advokáta.

3. Klient tímto uděluje souhlas k uvádění jeho obchodní firmy a stručného popisu právních 
služeb jemu poskytovaných advokátem v referencích a jiných marketingových 
dokumentech, které zamýšlí prezentovat potencionálním klientům advokáta jako 
informace o advokátovi pro třetí strany.
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Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zbavit pouze klient.4.

IX.
Účinnost a platnost smlouvy

K platnosti této smlouvy dochází podpisem obou smluvních stran.1.

Smlouva nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.2.

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.3.

Tato smlouva nahrazuje dnem 1. března 2017 v celém rozsahu všechny uzavřené a dosud 
účinné smlouvy uzavřené mezi klientem a advokátem, které se týkají předmětu této 
smlouvy uvedenému v čl. II odst. 1 této smlouvy.

4.

X.
Závěrečná ustanovení

Advokát nemá povinnost zjišťovat, zda informace poskytnuté klientem jsou správné a 
kompletní; tuto povinnost má pouze, pokud úplnost, vnitřní celistvost a správnost 
informací je úkolem advokáta anebo je úkolem advokáta právní audit takových 
dokumentů

1.

Klient se zavazuje informovat advokáta, jestliže požádá jinou advokátní kancelář o právní 
pomoc nebo konzultaci během účinnosti této smlouvy. Důvodem tohoto ustanovení je 
zájem na koordinaci právní pomoci ku prospěchu klienta, a to v oblasti předmětu této 
smlouvy dle článku II. odstavce 1.

2.

V ostatním se tato smlouva řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy.

3.

Tato smlouva může být měněna a doplňována jen za souhlasu obou stran a to písemnou 
formou.

4.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum 
podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5.
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Tato smlouvaje vyhotovena v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží klient a dva 
(2) advokát.

6.
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TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI 
advokátní kancelář, s.r.oi. 

JUDr. Petr Toman, LL.M., jednatel

Hlavní město Praha
zastoupené Mgr. Tomášem Do lánským 

pověřený řízením odboru 
hospodaření s majetkem

TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI 
advokátní kancelář, s.r.o.

Trojanova 12, 120 00 Praha 2 
IČ: 28497333 DIČ: CZ28497333 ©
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