
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 

Bankovní spojení: 

zastoupeno:

(dále jen „Klient") na straně jedné 

a

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

se sídlem: Na Pankráci 1683/127,140 00 Praha 4 

IČO: 28468414 DIČ: CZ28468414 (plátce DPH) 

bankovní spojení: 

zastoupený:

^ ■

(dále jen „Advokát č. 1")

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

se sídlem: Jakubská 121/1, 602 00 Bmo 

IČO: 28305043, DIČ: CZ28305043 (plátce DPH) 

bankovní spojení: 

zastoupený:

(dále jen „Advokát č. 2")

Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r. o.

se sídlem: Těšnov 1/1059,110 00 Praha 1 

IČO: 28505913, DIČ: CZ28505913 (plátce DPH) 

bankovní spojení: 

zastoupený:

■I Digitálně
podepsal

Datum -

10:34:3 2 + 02'00 '

....................................

........................................Datum: 2021.04.21

............. 20:36:06 +0200'
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(dále jen „Advokát č. 3")

Společnost pro ŘSD

se sídlem: Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno .....
tvořená z: . . . .

vedoucího účastníka společnosti Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o, 

se sídlem: Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Bmo 

IČO: 28360125, DIČ: CZ28360125 (plátce DPH) 

bankovní spojení: 

zastoupen}'':

Digitálně 
podepsa! ... . . . .

...
Datum: 
2021.04.29 
19:12:29 +02'00'

a

účastníka společnosti JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát 

se sídlem: Šafaříkova 201/17,120 00 Praha 2 

IČO: 63622777 DIČ: CZ7305200485 (plátce DPH) 

bankovní spojení:

(dále jen „Advokát č. 4")

HVH LEGAL advokátní kancelář + Duška & Svobodová advokátní kancelář

se sídlem: Korunní 1302/88,101 00 Praha 10 

tvořená z:

vedoucího společníka HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 

se sídlem: Korunní 1302/88,101 00 Praha 10

IČO: 257 02 599 DIČ: CZ25702599 (plátce DPH)

bankovní spojení:

zastoupený:

a
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společníka 2 JUDr. Marianna Svobodová a Mgr. Pavel Duška, oba advokáti a společníci 
Duška & Svobodová advokátní kanceláře

se sídlem: Václavská 12,120 00 Praha 2

IČO JUDr. Svobodové: 662 56 658, DIČ JUDr. Svobodové: CZ7559118424 (plátce DPH) 

IČO Mgr. Dušky: 662 46 989, DIČ Mgr. Dušky: CZ7306040082 (plátce DPH) 

bankovní spojení:

zastoupený:

(dále jen „Advokát č. 5")

Becker a Poliakoff-KAROLAS

se sídlem: U Prašné brány 1078/1,110 00 Praha 1 -  Staré Město 

tvořená z:

vedoucího společníka Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem: U Prašné brány 1078/1,110 00 Praha 1 -  Staré Město 

IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039 (plátce DPH) 

bankovní spojení:
_____________

zastoupený: 1

a

společníkem KAROLAS Legal s. r. o., advokátní kancelář 

se sídlem: Klimentská 2062/ 6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 05732069, DIČ: CZ05732069 (plátce DPH) 

zastoupený: ^ ■

(dále jen „Advokát č. 6")

Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

se sídlem: Na strži 2102/ 61a, 140 00 Praha 4 - Krč 

IČO: 29132932, DIČ: CZ29132932 (plátce DPH)

Digitálně podepsal

m
Datum: 2021.05.12 
10:59:26 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.06 
13:21:25 h-02'00'
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bankovní spojení: 

zastoupený:

(dále jen „Advokát č. 7")

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

se sídlem: Hvězdová 1716/2b, 140 00 Praha 4

IČO: 481 18 753, DIČ: CZ48118753 (plátce DPH)

bankovní spojení:

zastoupený:

(dále jen „Advokát č. 8")

Digitálně
podepsal

Datum: 
2021.05.14 
14:14:50 +02'00'

(dále též jen „Advokát" či „Advokáti", tam, kde je obecně platné pro kteréhokoliv Advokáta 
či pro všechny Advokáty výše uvedené)

na straně druhé

uzavřeli tuto

rámcovou dohodu o poskytování právních služeb 

(dále jen „Smlouva")

PREAMBULE

Klient jako zadavatel zahájil dne 31. 7. 2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení 
k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. Z2020-027175 zadávání 
veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody s názvem „POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCEI 
SLUŽEB -  právo veřejných zakázek (dále též jen „Veřejné zakázky"). Výsledkem zadávacího 
řízení je uzavření této rámcové dohody s více účastníky na dobu 4 let. Na základě této rámcové 
dohody budou zadávány dílčí veřejné zakázky na poskytování právních služeb pro Klienta a 
uzavírány dílčí smlouvy (dále jen „Dílčí veřejná zakázka" a „Dílčí smlouva").

Klient je státní příspěvkovou organizací vykonávající činnosti odpovídající činnostem, jež jsou 
předmětem plnění této Smlouvy a na nich navazujících Dílčích smluv.
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Článek 1
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je poskytování právních služeb Advokáty po dobu trvání této 
Smlouvy, jakož i úprava podmínek týkajících se zadávání Dílčích veřejných zakázek 
na základě Smlouvy, tj. uzavírání Dílčích smluv o poskytování právních služeb 
uzavřených na základě této Smlouvy mezi Klientem a jedním z Advokátů, který bude 
vybrán postupem uvedeným podle čl. 2 této Smlouvy.

1.2 Poskytováním právních služeb se pro účely této Smlouvy rozumí komplexní poskytování 
právních služeb dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, 
v celé oblasti veřejných zakázek tak, jak tyto definuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Zejména se jedná o 
právní služby související s

1.2.1 přípravou zadávacích či jiných podmínek veřejných zakázek vypisovaných Klientem 
včetně případného poskytování právních služeb v průběhu zadávacího či jiného 
obdobného řízení,

přezkumem zákonnosti postupů Klienta v zadávacích či jiných obdobných řízeních ze 
strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, soudu, auditních orgánů apod.,

poskytováním specializovaných právních služeb souvisejících se zadáváním veřejných 
zakázek v oblasti ICT,

právním poradenstvím poskytovaným Klientovi v souvislosti s problematikou 
veřejných zakázek, a to jak ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce, tak v obecné 
rovině,

výkladovými stanovisky k právním předpisům v oblasti veřejného zadávání,

poskytováním odborných poradenských služeb při revizích a zpracování vnitřních 
normativních aktů (interních předpisů) Klienta včetně příslušných vzorových 
dokumentů zadávacích dokumentací i navazujících úkonů Klienta v oblasti veřejných 
zakázek a případná kontrola (audit) již realizovaných zadávacích či jiných obdobných 
řízení.

1.3 Z pohledu základní činnosti a účelu existence Klienta jako právnické osoby, jsou 
nejdůležitějšími veřejnými zakázkami, které Klient zadává, veřejné zakázky na stavební 
práce týkající se dálnic nebo silnic I. třídy, přímo související veřejné zakázky na služby či 
dodávky a dále veřejné zakázky v oblasti ICT (Klient mimo jiné disponuje řadou 
informačních systémů, které užívá v souvislosti se svou základní činností).

1.4 V případě, že nabídku do zadávacího řízení podalo více advokátů společně jako společnou 
nabídku (dále jen „společnost") a nabídka této společnosti byla v zadávacím řízení 
vybrána jako nejvhodnější, je tato společnost účastníkem této Smlouvy a společníci této 
společnosti jsou vůči Klientovi a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 
v souvislosti s plněním této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně ve smyslu § 103 odst.

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6
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1 písm. f) ZZVZ, a to po celou dobu trvání této Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z této Smlouvy.

1.5 Je-li součástí plnění Advokáta dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Advokát Klientovi nevýhradní, časově, 
územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s 
právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení 
podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně 
plnění za Dílčí smlouvu.

1.6 Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Advokátem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), 
je Advokát povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude Advokát v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Klientem nebo získaných pro Klienta, je 
povinen na tuto skutečnost Klienta upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, je-li to 
nutné (znění smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran dle konkrétního předmětu plnění stanoveného Dílčí smlouvou tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

Článek 2
Postup při uzavírání Dílčí smlouvy

2.1 Dílčí smlouvy budou po dobu trvání Smlouvy uzavírány na základě písemných výzev 
k podání nabídek ve smyslu § 135 odst. 1 písm. a) ZZVZ (dále jen „Písemná výzva")/ 
v jejichž rámci Klient vyzve Advokáty, se kterými je uzavřena tato Smlouva, k podání 
nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky (dále jen „Minitendr"). Minitendry slouží 
pro výběr konkrétního Advokáta Dílčí veřejné zakázky (dílčího plnění), a to dle 
specifikací upřesněných Klientem.

2.2 Postup v rámci Minitendru:
2.2.1 Klient oznámí všem Advokátům, se kterými je uzavřena Smlouva, úmysl zadat 

Dílčí veřejnou zakázku na základě této Smlouvy v Minitendru, a to formou 
Písemné výzvy k podání nabídky. Písemná výzva k podání nabídky bude 
Advokátům rozesílána písemně prostřednictvím certifikovaného elektronického 
nástroje Tender aréna a bude obsahovat údaje nezbytné pro podání nabídky na 
plnění Dílčí veřejné zakázky.

2.2.2 Každá Písemná výzva bude obsahovat zejména:

a) identifikační údaje Klienta,
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b) identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby Klienta,
c) vymezení a popis požadovaného plnění,
d) případně maximální rozsah plnění (počet hodin poskytovaných právních 

služeb),
e) místo plnění,
f) dobu plnění,
g) údaje o hodnotících kritériích a metodě hodnocení,
h) návrh Dílčí smlouvy dle vzoru, který tvoří jako Příloha č. 1 součást této 

Smlouvy, upravený dle podmínek konkrétní Dílčí veřejné zakázky, přičemž 
Klient je oprávněn vzor Dílčí smlouvy doplnit o další obchodní podmínky, 
pokud nebudou v rozporu s touto Smlouvou,

i) lhůtu, způsob a místo podání nabídky,
j) podpis oprávněné osoby Klienta.

2.2.3 Způsob výběru nejvýhodnější nabídky v rámci Minitendru vychází ze zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky. Klient je oprávněn v rámci Minitendru použít 
jedno nebo více hodnotících kritérií Veřejné zakázky, přičemž tato kritéria může 
modifikovat dle povahy předmětu plnění Minitendru co do obsahu i váhy.

2.2.4 Advokáti budou povinni v případě zájmu o konkrétní zakázku podat Klientovi své 
nabídky v rámci těchto Minitendrů. Při zpracování nabídek na plnění Dílčích 
veřejných zakázek nesmí Advokát uvést hodinovou sazbu vyšší, než byla uvedena 
Advokátem v nabídce na uzavření této Smlouvy (je však oprávněn nabídnout 
hodinovou sazbu nižší).

2.2.5 Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně:

a) identifikaci Klienta,
b) identifikaci Advokáta podávajícího nabídku,
c) dokumenty stanovené v Písemné výzvě,
d) návrh ceny, resp. smluvní odměny Advokáta, a to ve formě ceny za jednu 

člověkohodinu právních služeb bez DPH, DPH a ceny za jednu člověkohodinu 
právních služeb včetně DPH, je-li nabídková cena předmětem hodnocení,

e) údaje k dalším hodnotícím kritériím, budou-li v podmínkách Minitendru 
stanovena.

2.2.6 Nabídky, které budou v rozporu se Smlouvou, Písemnou výzvou, nebo ZZVZ, 
budou z Minitendru vyřazeny prostřednictvím aplikace příslušných zákonných 
ustanovení.

2.3 Klient je oprávněn zrušit vyhlášený Minitendr, a to až do doby uzavření Dílčí smlouvy.

2.4 Advokáti berou na vědomí a souhlasí, že vůči Klientovi nemohou vynucovat uzavření 
jakékoliv Dílčí smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoliv plateb vyjma těch za 
skutečně objednanou a realizovanou službu na základě uzavřené Dílčí smlouvy.
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Článek 3
Doba a místo plnění

3.1 Plnění poskytovaná na základě Dílčích smluv budou Advokáti realizovat v termínech 
sjednaných v Dílčích smlouvách, resp. stanovených pokynem Klienta.

3.2 Nebude-li v Dílčí smlouvě sjednáno jiné místo předání písemných výstupů z plnění Dílčí 
smlouvy, je místem předání písemných výstupů Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální 
ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4. Další či jiná místa plnění budou vždy 
sjednána v Dílčí smlouvě, resp. stanovena pokynem Klienta.

Článek 4
Cena (odměna za právní služby) a platební podmínky

4.1 Klient je povinen platit Advokátovi za poskytované právní služby odměnu stanovenou 
v Dílčí smlouvě. K této odměně bude účtována daň z přidané hodnoty podle platných 
právních předpisů. Není-li Advokát registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí 
a skutečnost, že není plátcem DPH, bude uvedena v záhlaví Dílčí smlouvy. Odměnu 
uhradí Klient na základě faktury vystavené Advokátem, a to bankovním převodem 
na účet Advokáta uvedený v záhlaví Smlouvy.

4.2 Advokát je před započetím každého jednotlivého plnění poskytovaného na základě 
uzavřené Dílčí smlouvy povinen zaslat Klientovi odhad pracnosti v člověkohodinách 
(dále jen „odhad pracnosti")- Advokát může zahájit poskytování dílčí právní služby 
teprve po odsouhlasení odhadu pracnosti Klientem. Pokud Klient nebude souhlasit 
s údaji navrženými odhadu pracnosti a nedojde kjiné dohodě s Advokátem (např. 
k dohodě o úpravě údajů v odhadu pracnosti), je Klient oprávněn zajistit dílčí právní 
službu jiným způsobem (např. prostřednictvím jiného Advokáta). Klientem 
odsouhlasený odhad pracnosti je pro Advokáta závazný pro účely fakturace za takto 
zadané dílčí právní služby (jako maximální možná částka k fakturaci). Postup dle tohoto 
ustanovení Smlouvy se neuplatní, pokud je odhad pracnosti předmětem hodnocení 
v rámci Minitendru (pak je odhad pracnosti stanoven již v nabídce Advokáta) nebo pevně 
stanoven v rámci podmínek Minitendru Klientem (pak je stanoven Klientem v návrhu 
Dílčí smlouvy). Není-li objektivně možné u konkrétního plnění poskytovaného na 
základě Dílčí smlouvy odhad pracnosti stanovit před zahájením poskytování služeb, 
může tuto skutečnost Klient předem Advokátovi písemně sdělit nebo musí tuto 
skutečnost Advokát před zahájením předmětného plnění písemně sdělit Klientovi místo 
odhadu pracnosti a Klient musí tuto skutečnost písemně schválit, přičemž v takovém 
případě se Smluvní strany dohodnou na jiném vhodném postupu. Pokud Klient 
skutečnost dle předcházející věty neschválí nebo se Smluvní strany nedohodnou na jiném 
vhodném postupu, je Klient oprávněn zajistit dílčí právní službu jiným způsobem (např. 
prostřednictvím jiného Advokáta).
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4.3 Výše odměny za 1 člověkohodinu právních služeb Advokáta včetně DPH, uvedená 
v Dílčí smlouvě, nesmí přesáhnout částku uvedenou v Příloze č. 2 této Smlouvy. Tato výše 
odměny může být změněna pouze v případě změny zákonné sazby DPH.

4.4 Odměna bude Advokátem vyúčtována způsobem uvedeným v Dílčí smlouvě.

4.5 V nabídkových cenách musí být již zahrnuty veškeré režijní náklady Advokáta související 
s poskytováním právních služeb podle zadávací dokumentace, rámcové dohody a dílčích 
smluv, tzn. zejména náklady na mzdy, pojištění, poštovné, cestovné po Praze a v místě 
sídla/místa podnikání Advokáta, tisk, opisy a fotokopie, faxy, telefony, e-maily, náhrady 
za promeškaný čas ve smyslu § 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a 
náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), apod.
V nabídkové ceně musí být zahrnuta i náhrada cestovních výdajů v souvislosti 
s poskytováním právních služeb mimo Prahu, resp. mimo místo sídla/místa podnikání 
Advokáta, v rámci území ČR, jakož i nutné výdaje ke splnění informační povinnosti 
Advokáta, zejména pak pořizování kopií a zasílání e-mailů s přiloženými dokumenty od 
soudů a dalších orgánů vydaných v rámci řízení před těmito orgány.

4.6 Ostatní hotové výdaje související s poskytovanými právními službami, jako např. soudní, 
správní a jiné poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření a překlady, musí odpovídat 
účelně vynaloženým a prokazatelným nákladům Advokáta v souvislosti s poskytováním 
požadované právní služby a Advokát je povinen tyto výdaje platit řádně a včas za Klienta 
třetím osobám a orgánům. Výši skutečně zaplacených ostatních hotových výdajů je 
Advokát povinen Klientovi prokázat, např. daňovým dokladem. K částce náhrady 
ostatních hotových výdajů bude připočtena daň z přidané hodnoty podle platných 
právních předpisů, je-li Advokát plátcem DPH.

4.7 V případě, že předmětem plnění Dílčí smlouvy bude též zastupování Klienta v řízení před 
soudem, nemá v soudním řízení Klientovi přiznaná náhrada nákladů řízení jakýkoliv vliv 
na výši smluvní odměny Advokáta a náhrada nákladů tedy v plném rozsahu náleží 
Klientovi.

4.8 Nedílnou součástí každé faktury Advokáta podle této Smlouvy, resp. v souvislosti 
s právními službami poskytovanými na základě Dílčích smluv, bude výkaz poskytnutých 
právních služeb za fakturované období. Výkaz poskytnutých právních služeb musí vždy 
obsahovat datum úkonu, čas strávený na úkonu, stručný popis úkonu, a sazbu za úkon. 
Faktura Advokáta musí vždy splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury 
je 30 dnů ode dne jejího doručení Klientovi, přičemž faktura musí být Klientovi doručena 
do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Poslední faktura každého kalendářního 
roku musí být Advokátem doručena do podatelny Klienta nejpozději do 10. prosince 
daného kalendářního roku. Při prodlení Advokáta s doručením faktury dle předchozí 
věty se doba splatnosti této faktury přerušuje a její běh pokračuje běžet 20. den 
následujícího kalendářního roku. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti 
daňového dokladu nebo náležitosti uvedené výše, je Klient oprávněn ji do data splatnosti 
vrátit s tím, že Advokát je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
V takovém případě není Klient v prodlení s úhradou faktury. Klient je oprávněn sám či
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prostřednictvím pověřených třetích osob provést kdykoliv kontrolu oprávněnosti 
účtované odměny a dalších nákladů a Advokát je povinen pro tyto účely poskytnout 
potřebnou součinnost.

Článek 5
Práva a povinnosti Advokáta

5.1 Advokát plní předmět Smlouvy (respektive Dílčích smluv) prostřednictvím garantů, tj. 
osob, kterými prokazoval příslušnou část kvalifikace Veřejné zakázky a současně tyto 
osoby byly předmětem hodnocení v hodnotícím kritériu „Kvalifikace a zkušenosti 
garantů (realizačního týmu)" (dále jen „Garant" nebo „Garanti"). Garant na straně 
Advokáta zajišťuje odbornou úroveň Klientovi poskytovaného plnění, zejména průkazně 
autorizuje či podepisuje veškeré výstupy Advokáta předkládané Klientovi (odpovídá za 
správnost) a účastní se veškerých jednání s Klientem týkajících se právních služeb 
poskytovaných na základě Dílčí smlouvy, pokud Klient jeho přítomnost požaduje. 
S výhradou uvedenou v předcházejících větách je Advokát oprávněn do plnění předmětu 
Smlouvy (respektive Dílčích smluv) zapojit i další osoby dle svého uvážení. Vzhledem ke 
způsobu úhrady poskytovaných služeb (člověkohodiny) Klientem je však Advokát 
oprávněn na každou jednotlivou schůzku s Klientem, která bude následně předmětem 
fakturace, vyslat pouze 1 osobu nebo si účtovat pouze přítomnost 1 osoby při účasti více 
osob za Advokáta, nebude-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě výslovně 
dohodnuto jinak.

5.2 Pokud je Minitendr zadáván takovým způsobem, že v rámci jeho hodnocení je použito 
hodnotící kritérium „Kvalifikace a zkušenosti garantů (realizačního týmu)", je Garant pro 
plnění konkrétní Dílčí smlouvy určen právě nabídkou Advokáta. Pokud v rámci 
Minitendru zkušenosti Garanta hodnoceny nejsou, zvolí si Garanta pro plnění Dílčí 
smlouvy na straně Advokáta Klient s přihlédnutím k odbornosti a časovým možnostem 
Garanta. Nedojde-li k dohodě dle předcházející věty (tj. Advokát plnění Dílčí smlouvy 
tímto Garantem odmítne a Smluvní strany se na jiném Garantovi neshodnou), je Klient 
oprávněn zajistit dílčí právní službu jiným způsobem (např. prostřednictvím jiného 
Advokáta).

5.3 Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním právních služeb Klientovi, ve smyslu ustanovení § 21 
zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZA"). Advokát 
se zavazuje, že informace a poznatky získané při plnění Smlouvy a Dílčích smluv 
uzavřených na základě této Smlouvy, na které se vztahuje uvedená povinnost 
mlčenlivosti, nebude využívat při poskytování právních služeb jiným klientům. Klient 
však dává souhlas s tím, aby Advokát uváděl právní služby realizované na základě této 
Smlouvy a Dílčích smluv jako svoji referenci, a to v rozsahu názvu Klienta, kontaktní 
osoby, obecného popisu realizovaných právních služeb, jejich finančního objemu, pokud 
je to nezbytné, a doby jejich poskytování.

5.4 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
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všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatit v zájmu Klienta vše, co podle svého 
přesvědčení pokládá za prospěšné.

5.5 Advokát se zavazuje učinit veškerá opatření k tomu, aby se vyhnul střetu zájmů. Advokát 
se nemůže účastnit v jakékoliv podobě zadávacího řízení ani plnění Dílčích veřejných 
zakázek na základě Smlouvy v případech, kdy by uzavřením Dílčí smlouvy došlo ke 
střetu zájmů Klienta a jiné osoby ve smyslu ZA. Advokát zejména nesmí po dobu trvání 
této Smlouvy, případně Dílčí smlouvy, zastupovat třetí osobu v právní věci proti 
Klientovi.

5.6 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.

5.7 Advokát odpovídá Klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem 
advokacie. Advokát odpovídá za škodu způsobenou Klientovi i tehdy, byla-li škoda 
způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jeho zaměstnancem.

5.8 Advokát je oprávněn zadávat provádění expertiz, posudků, úředních překladů 
a vyžadovat úřední stanoviska, kterých je zapotřebí k řádnému poskytování právní 
služby, pouze s předchozím písemným souhlasem Klienta. Za stejných okolností může 
Advokát objednat odbornou konzultaci.

5.9 Advokát je povinen vždy ke konci každého kalendářního čtvrtletí na žádost Klienta 
předložit Klientovi průběžnou zprávu o stavu každého neuzavřeného případu, a to 
minimálně s uvedením popisu předmětu případu, stran sporu, jde-li o sporový případ, 
aktuálního stavu případu, rozhodujícího orgánu, relevantních lhůt týkajících se daného 
případu. Po ukončení každého případu předloží Klientovi závěrečnou zprávu o případu, 
pokud si ji Klient vyžádá.

5.10 Ke každému pravomocnému správnímu či soudnímu rozhodnutí, příp. rozhodčímu 
nálezu vydanému na základě návrhu druhé strany směřujícímu k finančnímu plnění 
Klientem zpracuje Advokát pro Klienta nejpozději do jednoho měsíce od doručení 
rozhodnutí zprávu, ve kterém stručně popíše hlavní důvod vzniku povinnosti finančního 
plnění ze strany Klienta.

5.11 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 100 mil. Kč.

5.12 Advokát (včetně jednotlivých Garantů) je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy 
disponovat uznávaným elektronickým podpisem.

5.13 Advokát je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy v kontaktu s Klientem 
prostřednictvím e-mailu a mobilního telefonu.

5.14 Klient si vyhrazuje právo vyžadovat každoročně od Advokátů prokázání kvalifikace, a to 
maximálně v rozsahu, který byl požadován v rámci zadávacího řízení na uzavření této
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Smlouvy. Klient poskytne Advokátům lhůtu pro prokázání kvalifikace alespoň 
v rozsahu, v jakém byla stanovena lhůta pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení. 
Advokáta, který neprokáže splnění kvalifikace, není Klient oprávněn vyzvat k podání 
nabídek v rámci Minitendrů, a to až do doby prokázání požadované kvalifikace.

5.15 Advokát může, respektive ve vymezeném případě musí, požádat Klienta o změnu ve 
složení odborného týmu Garantů v průběhu platnosti Smlouvy, resp. Dílčích smluv, 
přičemž platí následující:

5.15.1 Pokud bude Advokát žádat o odstranění Garanta z přílohy č. 3 Smlouvy, je 
toto odstranění vůči Klientovi účinné dnem doručení této žádosti, a to za 
podmínky, že toto odstranění Garanta by nemělo vliv na výběr Advokáta 
k uzavření Smlouvy na základě Veřejné zakázky (tj. odborný tým Garantů by 
v zůstatkovém složení dle aktuálního znění přílohy č. 3 Smlouvy získal dle 
zadávacích podmínek Veřejné zakázky v součtu tolik bodů v hodnocení, aby 
byl Advokát stále vybrán k uzavření Smlouvy). Advokát o odstranění 
Garanta z přílohy č. 3 Smlouvy musí požádat vždy, pokud zanikne právní 
vztah mezi Advokátem a Garantem, na jehož základě měl Garant za Advokáta 
poskytovat služby, které jsou předmětem Smlouvy.

5.15.2 Pokud bude Advokát žádat o odstranění Garanta z přílohy č. 3 Smlouvy, 
přičemž tento Garant na straně Advokáta poskytuje služby v platné Dílčí 
smlouvě, je povinen Klientovi v rámci této žádosti pro dokončení 
předmětného plnění nabídnout Garanta s minimálně stejným hodnocením 
v rámci „Kvalifikace a zkušenosti garantů (realizačního týmu)", pokud 
související Minitendr toto hodnotící kritérium obsahoval. Pokud související 
Minitendr předmětné hodnotící kritérium neobsahoval, postupuje se dle odst.
5.2 Smlouvy obdobně (s výjimkou věty první). V dalším se použije odst. 5.15.1 
Smlouvy.

5.15.3 Pokud bude Advokát žádat o doplnění dalšího Garanta do přílohy č. 3 
Smlouvy, musí tento Garant splňovat kvalifikaci stanovenou v zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. Za tímto účelem bude Advokátem spolu 
s žádostí předložen formulář 2.2.1 a dále i formulář 2.4 (viz příloha č. 4 této 
Smlouvy) vztahující se k tomuto Garantovi. Bude-li Garant splňovat 
kvalifikaci stanovenou v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a doloží-li 
Advokát předmětné formuláře, Klient tuto změnu umožní doplněním přílohy 
č. 3 Smlouvy, kdy Garanta uvede u příslušných subkritérií a dílčích subkritérií 
dle předložených formulářů.

5.16 Nové složení týmu Garantů Advokáta na základě aplikace odst. 5.15 nevyžaduje uzavření 
dodatku ke smlouvě (toto ustanovení je ve vztahu speciality k odst. 9.3 Smlouvy), 
nicméně Klient po provedení každé změny přílohy č. 3 Smlouvy o této vždy notifikuje 
všechny Advokáty.
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Článek 6
Povinnosti Klienta

6.1 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. Poskytnutí nepravdivých nebo 
neúplných informací může být Advokátem považováno za narušení nezbytné důvěry 
mezi Advokátem a Klientem.

6.2 Klient touto Smlouvu uděluje Advokátovi plnou moc pro uskutečňování všech úkonů 
potřebných k řádnému poskytování právních služeb uvedených v článku 1 této Smlouvy. 
Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci nebo požádá-li o to Advokát, zavazuje se 
Klient vystavit Advokátovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.

Článek 7
Podstatné porušení Smlouvy a smluvní pokuty

7.1 Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:

a) prodlení Advokáta se splněním zákonných termínů
b) opakované prodlení Advokáta se splněním smluvních termínů
c) porušení povinností Advokáta stanovených v odst. 5.15.1 a 5.15.2 (u odst. 5.15.2 

pouze ve vztahu k Dílčí smlouvě).
d) porušení povinnosti mlčenlivosti Advokáta
e) opakovaně nízká kvalita poskytovaných právních služeb, na kterou byl Advokát 

Klientem písemně upozorněn
f) narušení důvěry mezi Klientem a Advokátem
g) opakované nesprávné vyúčtování poskytnutých právních služeb
h) porušení povinností uvedených v ustanovení § 19 ZA

7.2 V případě podstatného porušení Smlouvy uvedeného v odst. 7.1. písm. a) nebo b) této 
Smlouvy je Klient oprávněn požadovat po Advokátovi smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč za každý den prodlení. Případný nárok Klienta na náhradu škody do výše pojištění 
odpovědnosti za škodu Advokáta není uhrazením smluvní pokuty dotčen.

7.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se Advokát zavazuje Klientovi uhradit smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Případný nárok Klienta 
na náhradu škody do výše pojištění odpovědnosti za škodu Advokáta není uhrazením 
smluvní pokuty dotčen.

7.4 V případě prodlení s úhradou svého peněžitého závazku se Klient zavazuje uhradit 
Advokátovi pouze úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními 
předpisy.
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Článek 8
Platnost a účinnost Smlouvy a Dílčích smluv

8.1 Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

8.2 Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

8.3 Ukončením této Smlouvy není dotčena platnost ani účinnost Dílčích smluv uzavřených 
na základě této Smlouvy před uplynutím této doby.

8.4 Klient je oprávněn tuto Smlouvu nebo kteroukoliv Dílčí smlouvu uzavřenou na základě 
této Smlouvy vypovědět bez uvedení důvodů písemnou výpovědí vůči kterémukoli 
Advokátovi, aniž by to mělo vliv na účinnost Smlouvy vůči ostatním Advokátům. Délka 
výpovědní doby činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi Advokátovi.

8.5 Klient je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu nebo Dílčí smlouvu uzavřenou na základě 
této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností Advokáta s účinky 
výpovědi k okamžiku jejího doručení Advokátovi. Stejně tak, pokud tato Smlouva 
upravuje jako následek jednání Smluvních stran oprávnění Klienta zajistit dílčí právní 
službu jiným způsobem (např. prostřednictvím jiného Advokáta), pak se tím dle tohoto 
odst. Smlouvy rozumí možnost vypovědět dotčenou Dílčí smlouvu v rozsahu tohoto 
oprávnění s účinky výpovědi k okamžiku jejího doručení Advokátovi.

8.6 Advokát může tuto Smlouvu nebo Dílčí smlouvu uzavřenou na jejím základě vypovědět 
z důvodů uvedených v § 20 ZA, zejména dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním 
a Klientem, neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost po dobu delší než 10 dnů, nebo 
je-li Klient v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči Advokátovi po dobu delší 
než 30 dnů.

8.7 Po ukončení této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy je Advokát povinen předat Klientovi 
seznam veškerých projednávaných případů na základě Smlouvy či Dílčí smlouvy, 
podrobnou písemnou informaci o stavu každého případu a veškeré podklady k těmto 
případům v originále. Tuto povinnost je povinen Advokát splnit bezodkladně, nejpozději 
do 14 dnů po ukončení této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy, případně dřív, pokud by hrozilo 
nebezpečí prodlení.

Článek 9
Zaverecna ustanoveni

9.1 Smluvní strany se dohodly, že Právní vztahy založené touto Smlouvou a Dílčími 
smlouvami uzavřenými na jejím základě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ, ZA a advokátním tarifem.
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9.2 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Pro případ, že jakékoliv ustanovení této 
smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, smluvní strany se 
zavazují, že do 30 dnů od doručení výzvy jedné strany uzavřou dodatek k této smlouvě, 
kterým bude takové ustanovení nahrazeno novým ustanovením, jenž bude platné, účinné 
a vynutitelné; význam takového nového ustanovení bude ekonomicky totožný s 
významem neplatného, neúčinného nebo nevynutitelného ustanovení.

9.3 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných všemi smluvními stranami s výjimkou aplikace odst. 5.16 Smlouvy.

9.4 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, který obdrží Klient a všichni 
Advokáti.

9.5 Klient a každý z Advokátů prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že 
považují obsah Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření Smlouvy rozhodující.

9.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

1. Vzor Dílčí smlouvy
2. Identifikační údaje jednotlivých Advokátů, jejich smluvních odměn a kontaktních osob
3. Složení realizačních týmů jednotlivých Advokátů (Garanti)
4. Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (ve znění všech změn)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně

2021.04.27 
10:35:01 +0200'

Digitálně

Datum: 
2021.04.29 
19:12:50 +02'00'

Digitálně

2021.05.14
14:16:13
+02W
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Příloha č. 1 -  vzor Dílčí smlouvy

DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „Klient") na straně jedné 

a

se sídlem: .......................................

IČO:....................................... DIČ:.......................................((ne) plátce DPH)

bankovní spojení:......................................., číslo účtu:.......................................

zastoupený:.......................................

zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK, ev.č. advokáta:....................................

(dále jen „Advokát") na straně druhé 

Společně dále též jen „Smluvní strany"

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. Článku 1 a Článku 2 RÁMCOVÉ 
DOHODY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB, uzavřené mezi Klientem na straně jedné
a ....................................... a ....................................... a .......................................
a .......................................a ........................................ a ........................................  jako Advokáty na
straně druhé dne ....................................... (dále jen „Rámcová dohoda") tuto Dílčí smlouvu
(dále jen „Smlouva").

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem dle této Smlouvy je poskytování právních služeb ze strany Advokáta 
Klientovi, a to zejm. dle následujícího popisu (s odkazem na vymezení a popis
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požadovaného plnění v Písemné výzvě Klienta učiněné v souladu s ust. článku 2. 
Rámcové dohody):

- [bude doplněno v souladu s písemnou výzvou citovanou v textu]

2. Právní služby dle předmětu této Smlouvy budou Advokátem poskytovány rovněž 
dle částečných jednotlivých požadavků Klienta předávaných Advokátovi písemnou 
či elektronickou formou korespondence. Součástí právních služeb budou i osobní 
konzultace a porady v sídle generálního ředitelství či jiné části působiště Klienta, 
objednávané příp. i telefonickou formou.

3. Advokát se zavazuje poskytovat Klientovi právní služby, které jsou předmětem této 
Smlouvy, s odbornou péčí a v souladu se všemi pokyny Klienta (pokud tyto nejsou 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s touto Smlouvou, Rámcovou 
dohodou, stavovskými předpisy upravujícími výkon advokacie či v rozporu se 
samotnými zájmy klienta) a dále analogicky v souladu s ustanoveními Rámcové 
dohody.

4. Klient se zavazuje za řádně v souladu s touto Smlouvou poskytnuté plnění uhradit 
Advokátovi cenu stanovenou v této Smlouvě (čl. VI. níže Cena - Odměna Advokáta).

II.
Právní ujednání

1. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí 
Rámcovou dohodou a příslušnými dotčenými obecně závaznými právními předpisy 
či obecně závaznými normativními akty jiného charakteru platného právního řádu 
České republiky.

2. V případě eventuálního rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Rámcové dohody 
budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové dohody. Tím není nijak dotčeno 
právo Smluvních stran v případě potřeby dohodnout si v rozsahu, ve kterém to není 
v rozporu s předcházející větou, podrobnější či upřesňující smluvní podmínky, než 
jsou obsaženy v Rámcové dohodě.

III.
Doba plnění

1. Plnění dle ustanovení čl. I. této Smlouvy bude poskytováno Klientovi ode dne jejího 
uzavření
Alt. 1.: do [bude doplněno v souladu s Písemnou výzvou dle čl. 2. Rámcové dohody].
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Alt. 2.: do doby úplného vyčerpání rozsahu plnění stanoveného v souladu s Písemnou 
výzvou učiněnou podle s čl. 2. Rámcové dohody.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek a způsobem, které stanoví čl. 8. Rámcové 
dohody.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti smluvních stran upravuje tato Smlouva a Rámcová dohoda.

2, Alt. 1: Garantem/Garanty Advokáta (ve smyslu čl. 5 odst. 5.1 Rámcové dohody) pro 
plnění předmětu této Smlouvy je/jsou:

Alt. 2: Garant/ Garanti Advokáta pro plnění předmětu této Smlouvy budou určeni
postupem dle čl. 5 odst. 5.2 věta druhá Rámcové dohody.

3. Pravidla pro určení pracnosti plnění v č 1 ověkohodinách poskytovaného dle této 
Smlouvy upravuje příloha č. 1 této Smlouvy.

[Bude použito, pokud hude pracnost stanovena Klientem již pro účely soutěžení 
minitendru, případně pokud bude pracnost hodnotícím kritériem minitendru.]

4. V případě potřeby je Advokát oprávněn přizvat ke své činnosti experty jiných 
odborností odlišných od oblasti právních služeb (zejm. z oblasti ekonomických či 
technických oborů), vždy však na své náklady, s výjimkou uvedenou v odst. 4.6. 
Rámcové dohody.

5. Klient se zavazuje poskytovat Advokátovi hez zbytečného prodlení veškeré potřebné 
informace, podklady a doklady nezbytné pro řádné plnění předmětu této Smlouvy ze 
strany Advokáta. Dále se Klient zavazuje vystavit Advokátovi příslušná zmocnění 
k jeho zastoupení, bude-li to k výkonu práv a povinností v konkrétním řízení při 
plnění předmětu této Smlo uvy nutné.

6. Klient se zavazuje za řádně poskytnuté právní služby dle této Smlouvy uhradit 
Advokátovi odměnu (stanovenou níže v čl. VI. této Smlouvy), a to podle podmínek, 
které stanoví Rámcová dohoda.

V.
Cena - Odměna Advokáta

1. Smluvní odměna Advokáta za právní služby, které jsou předmětem této Smlouvy byla
stanovena plně v souladu s ust. odst. 2.2.5 písm. d) Rámcové dohody, tedy na základě
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bude cena doplněna Klientem/zadavatelem; v takovém případě dojde k přečíslování odst.]

2. Smluvní odměna dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy činí (v Kč):

Cena za 1 
hodinu 
právní 

služby bez 
DPH v Kč

DPH Cena za 1 
hodinu 
právní 
služby 

včetně DPH

Maximální
rozsah
(počet
hodin)

Celková 
nabídková 
cena bez 

DPH

DPH
celkem

Celková 
nabídková 
cena včetně 

DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b) (d ) (e) = (a) x (d) (f) (g) = (e) +
(f)

[bude
doplněno [bude

[bude
[bude

doplně [bude
doplněno ftt doplněno

Advokátem Advok Advokátem]
]| átem]

Advokáte 
m,pokud 

Klient 
v Písemné

stanovil
maximální

rozsah]

doplněno 
Advokátem 

, pokud 
Klient 

stanovil 
maximální 

rozsah]

[Advokát doplní do výše uvedené tabulky údaje o ceně tak, aby odpovídaly údajům 
obsaženým v nabídce dle ust. odst. 2.2.5 písm. d) Rámcové dohody.]

3. Alt. 1.: Smluvní odměna bude Advokátem účtována měsíčně pozadu v závislosti na 
počtu odpracovaných hodin právních služeb v příslušném kalendářním měsíci. Alt. 2.: 
Smluvní odměna bude Advokátem vyúčtována jednorázově po dokončení 
poskytování právních služeb dle této Smlouvy.

VII.
Ustanovení obecná a závěrečná

1. Kontaktní adresa Advokáta pro případ komunikace elektronickou poštou je adresa:
[bude doplněno]. Advokát je oprávněn uvedenou adresu změnit, v takovém případě 
je povinen tuto skutečnost oznámit Klientovi prokazatelným způsobem nejpozději 
následující kalendářní den po této změně.
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2. Kontaktní adresy pro případ komunikace elektronickou poštou a jména jednotlivých 
kontaktních osoh na straně Klienta bude Advokát používat ty, které mu budou 
sdělovány a obsaženy v požadavcích činěných Klientem v souladu s ust. čl. I,, odst. 2. 
této Smlouvy.

3. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

4. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uzavírá se na dobu určitou, 
a to v souladu s ust. čl. III. této Smlouvy shora.

5. Jakékoli změny, dodatky či doplňky této Smlouvy musí být činěny v písemné formě, 
po předchozím vzájemném projednání a následném podpisu obou Smluvních stran.

6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní 
strany.

7. Součástí této Smlouvy je příloha č. 1 stanovující závazná pravidla pro stanovení
pracnosti plnění poskytovaného dle Smlouvy Advokátem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Příloha č. 2 - identifikační údaje jednotlivých Advokátů, jejich smluvních odměn a 
kontaktních osob

Advokát č. 1:

Identifikační údaje Advokáta č. 1:

Obchodní firma/Jméno: ROWAN LECAL, advokátní kancelář s.r.o.

Sídlo: Na Pankráci 1683/127,140 00 Praha 4 

IČO: 28468414 

DIČ: CZ28468414

Registrace v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 143781 

Bankovní spojení:

www stránky: https://rowan.legal/ 

datová schránka: vt8x9mn 

Výše smluvní odměny (v Kč):

Cena za 1 hodinu právních služeb bez DPH (maximální): 1.500,- Kč 

DPH: 315,- Kč

Cena za 1 hodinu právních služeb včetně DPH (maximální): 1.815,- Kč 

Kontaktní osoba pro plnění Smlouvy:

Další údaje (dle uvážení Advokáta č. 1):

Advokát č. 2:

Identifikační údaje Advokáta č. 2:

Obchodní firma/Jméno: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Sídlo: Jakubská 121/1, 602 00 Brno 

IČO: 28305043 

DIČ: CZ28305043
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Registrace v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 60014 

Bankovní spojení:

Jednatelé:

www stránky: www.mt-legal.com 

datová schránka: mrzn3bp 

Výše smluvní odměny (v Kč):

Cena za 1 hodinu právních služeb bez DPH (maximální): 1.500,- Kč 

DPH: 315,- Kč

Cena za 1 hodinu právních služeb včetně DPH (maximální): 1.815,- Kč 

Kontaktní osoba pro plnění Smlouvy:

Mgr. Tomáš Machurek, jednatel, tel.: + 420 222 866 522, e-mail: machurek@mt-legal.com 

Další údaje (dle uvážení Advokáta č. 2):

Advokát č. 3:

Identifikační údaje Advokáta č. 3:

Obchodní firma/Jméno: Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r. o.

Sídlo: Těšnov 1/1059,110 00 Praha 1 

IČO: 28505913 

DIČ: CZ28505913

Registrace v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 146526 

Bankovní spojení:

www stránky: www.chrenek-kotrba.cz 

datová schránka: 5h3je8m 

Výše smluvní odměny (v Kč):

Cena za 1 hodinu právních služeb bez DPH (maximální): 1.500,- Kč

22

http://www.mt-legal.com
mailto:machurek@mt-legal.com
http://www.chrenek-kotrba.cz


DPH: 315,- Kč

Cena za 1 hodinu právních služeb včetně DPH (maximální): 1.815,- Kč 

Kontaktní osoba pro plnění Smlouvy:

Další údaje (dle uvážení Advokáta č. 3):

Advokát č. 4:

Identifikační údaje Advokáta č. 4:

Společnost pro ŘSD

Identifikační údaje vedoucího účastníka:

Obchodní firma/Jméno: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 

Sídlo: Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Bmo 

IČO: 28360125 

DIČ: CZ28360125

Registrace v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 63681 

Bankovní spojení:

www stránky: www.akfiala.cz 

datová schránka: vb7kdaz 

Identifikační údaje účastníka:

Obchodní firma/Jméno: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát 

Sídlo: Šafaříkova 201/17,12000 Praha 2 

IČO: 63622777 

DIČ: CZ7305200485

www stránky: www.akegv.cz
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datová schránka: apcfyf4 

Výše smluvní odměny (v Kč):

Cena za 1 hodinu právních služeb bez DPH (maximální): 1.500,- Kč 

DPH: 315,- Kč

Cena za 1 hodinu právních služeb včetně DPH (maximální): 1.815,- Kč 

Kontaktní osoby pro plnění Smlouvy:

Další údaje (dle uvážení Advokáta č. 4):

Advokát č. 5:

Identifikační údaje Advokáta č. 5:

HVH LEGAL advokátní kancelář + Duška & Svobodová advokátní kancelář 

Identifikační údaje vedoucího společníka:

Obchodní firma/Jméno: HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Sídlo: Korunní 1302/88,101 00 Praha 10 

IČO: 257 02 599 

DIČ: CZ25702599

Registrace v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 62570 

Bankovní spojení:

www stránky: www.hvhlegal.cz 

datová schránka: r3dsy8h 

Identifikační údaje společníka:

Duška & Svobodová advokátní kancelář 

Sídlo: Václavská 12,120 00 Praha 2 

Bankovní spojení:
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Jednatelé:

www stránky: http://www.dsakcz 

Společník: Mgr. Pavel Duška, advokát 

IČO: 662 46 989 

DIČ: CZ7306040082 

Ev. č. ČAK:

datová schránka: 7urhrbs

Společník: JUDr. Marianna Svobodová, advokát 

IČO: 662 56 658 

DIČ: CZ7559118424 

Ev. č. ČAK:

datová schránka: 3djf96y 

Výše smluvní odměny (v Kč):

Cena za 1 hodinu právních služeb bez DPH (maximální): 1.500,- Kč 

DPH: 315,- Kč

Cena za 1 hodinu právních služeb včetně DPH (maximální): 1.815,- Kč 

Kontaktní osoba pro plnění Smlouvy:

Další údaje (dle uvážení Advokáta č. 5):

Advokát č. 6:

Identifikační údaje Advokáta č. 6:

Becker a Poliakoff-KAROLAS 

Identifikační údaje vedoucího společníka:

Obchodní firma/Jméno: Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář 

Sídlo: U Prašné brány 1078/1,110 00 Praha 1 - Staré Město 

IČO: 25098039 

DIČ: CZ25098039

Registrace v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 155003
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Bankovní spojení:

www stránky: www.becker-poliakoff.cz 

datová schránka: pyuzxei 

Identifikační údaje společníka:

Obchodní firma/Jméno: KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Sídlo: Klimentská 2062/6,110 00 Praha 1 -  Nové Město 

IČO: 05732069 

DIČ: CZ 05732069

Registrace v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze sp. zn. C 269742 

Jednatelé:

datová schránka: 7bfaq35 

Výše smluvní odměny (v Kč):

Cena za 1 hodinu právních služeb bez DPH (maximální): 1.500,- Kč 

DPH: 315,- Kč

Cena za 1 hodinu právních služeb včetně DPH (maximální): 1.815,- Kč 

Kontaktní osoba pro plnění Smlouvy:

Jméno:

Další údaje (dle uvážení Advokáta č. 6):

Advokát č. 7:

Identifikační údaje Advokáta č. 7:

Obchodní firma/Jméno: Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Sídlo: Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 -  Krč 

IČO: 29132932 

DIČ: CZ29132932
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Registrace v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 202594 

Bankovní spojení:

www stránky: www.tdpa.cz 

datová schránka: ftznie3 

Výše smluvní odměny (v Kč):

Cena za 1 hodinu právních služeb bez DPH (maximální): 1.500,- Kč 

DPH: 315,- Kč

Cena za 1 hodinu právních služeb včetně DPH (maximální): 1.815,- Kč 

Kontaktní osoby pro plnění Smlouvy:

Další údaje (dle uvážení Advokáta č. 7):

Advokát č. 8:

Identifikační údaje Advokáta č. 8:

Obchodní firma/Jméno: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 

Sídlo: Hvězdová 1716/2b, 140 00 Praha 4 

IČO: 481 18 753 

DIČ: CZ48118753

Registrace v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 212268 

Bankovní spojení:

^ ■

www stránky: www.akccs.cz
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datová schránka: r8evw3c

Výše smluvní odměny (v Kč):

Cena za 1 hodinu právních služeb bez DPH (maximální): 1.500,- Kč 

DPH: 315,- Kč

Cena za 1 hodinu právních služeb včetně DPH (maximální): 1.815,- Kč 

Kontaktní osoba pro plnění Smlouvy:

Další údaje (dle uvážení Advokáta č. 8):



Příloha č. 3 - složení realizačních týmů jednotlivých Advokátů (Garanti)

Advokát č. 1:

subkritérium dílčí subkritérium garant

1

1.2

1.4

1.7

2

2.3

2.5

2.7

3

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Advokát č. 2:

subkritérium dílčí subkritérium garant

1
1.2

1.4

2

2.3

2.5

2.8

3

3.5

3.6

3.7

3.12
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Advokát č. 3:

subkritérium dílčí subkritérium garant

1.2
^ ■

1
1.3

1.4 ^ ■
1.5

1.6

2
2.5

2.8

3.1

3.2

3 3.6 ^ ■
3.7

3.8

3.10

Advokát č. 4:

subkritérium dílčí subkritérium garant

1

1.2

1.3

1.4

1.7

2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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3.5

3

3.6

3.8

3.9

3.11

Advokát č. 5:

subkritérium dílčí subkritérium garant

1

1.2

1.4

1.5

1.6

2

2.3

2.5

2.6

3

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.11
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Advokát č. 6:

subkritérium dílčí subkritérium garant

1

1.3

1.4

1.5

1.7

2 2.5

3

3.3

3.5

3.6

3.7

3.8

Advokát č. 7:

subkritérium dílčí subkritérium garant

1

1.2

1.3

1.4

1.7

2

2.3

2.4

2.5

2.7

3

3.3

3.6

3.10

3.11
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Advokát č. 8:

subkritérium dílčí subkritérium garant

1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

2

2.1

2.3

2.5 ^ ■

3

3.2

3.4

3.5

3.6

3.9

3.10

33



Příloha č. 4 - zadávací dokumentace Veřejné zakázky (ve znění všech změn)

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky tvoří samostatnou přílohu Smlouvy.

Digitálně podepsal: ....... .............. 
......
Datum: 17.05.2021 16:14:10 +02:00


