
 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi: 
 
 
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 
Sídlo: Omská 1300/4, Praha 10, 100 00 
Zastoupený:  Mgr. Miloslav Nápravník, ředitel 
IČO:  63109026 
DIČ: CZ63109026 
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s. 
Číslo účtu: 2003770018\6000 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: Mgr. Miloslav Nápravník, e-mail: 
miloslav.napravnik@omska.cz , tel: 731 459 094  
(dále jen „Příkazce“) 

 
a 
 
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 
Sídlo: Truhlářská 13-15, Praha 1, 110 00 
Zastoupený: Mgr. Tomášem Rydvanem, jednatelem a advokátem 
Č. účtu: 35-8422900267/0100 
IČO: 27636836 
DIČ: CZ27636836, plátce DPH: ANO 
(dále jen „Příkazník“) 
 
 
tato 
 
 
 

S m l o u v a   
o poskytování právních služeb 

(dále jen „smlouva“) 
 

I. 
Předmět smlouvy  

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka poskytovat Příkazci na základě jeho objednávek a 

pokynů právní služby, a to převážně ve vztahu k dotačním projektům financovaným zcela či 

částečně z fondů EU. Předmět plnění zahrnuje zejména následující činnost Příkazníka: 

 

• poskytování právního poradenství v souvislosti  

• provedení průzkumu trhu, příprava vypracovaní zadávací dokumentace, včetně 

příslušné smlouvy, administrace zadávacích řízení, a to na činnosti: TDI, BOZP, 
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Správce stavby dle FIDIC, Projektový management, Dotační a finanční management, 

dodavatel stavby 

• příprava objednávek a specifikace jejich plnění 

• odborné vedení reklamačního řízení 

• administrace zadávacího řízení na zpracovatele architektonické studie interiéru.  

2. Předmětem smlouvy je současně závazek Příkazce hradit Příkazníkovi sjednanou odměnu. 
 

 
II. 

Povinnosti Příkazníka 
 
1. Příkazník se zavazuje provádět svoji činnost v souladu s pokyny Příkazce. Příkazník prohlašuje, že 

je pojištěn pro případ profesní odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem 
svého podnikání, tj. prováděním činnosti související s předmětem této smlouvy, vymezeným 
v ujednání bodu I. této smlouvy.  
 

2. Příkazník je povinen veškeré údaje a informace získané od Příkazce udržovat v tajnosti a 
zachovávat o nich mlčenlivost ve vztahu k třetím osobám s výjimkou případů, kde z pokynu nebo 
zadání Příkazce vyplývá, že je zmocněn jednat vůči určeným třetím osobám určitým způsobem. 
Příkazník se dále zavazuje udržovat veškeré poskytnuté dokumenty v tajnosti, pouze je oprávněn 
takové informace zpřístupnit státním úřadům za podmínek stanovených zákonem při splnění 
podmínky předchozího oznámení takového zpřístupnění Příkazci. V ostatních případech je 
oprávněn takové informace a dokumenty zpřístupnit pouze na základě pokynu Příkazce nebo s 
jeho předchozím písemným souhlasem. V případě porušení tohoto závazku odpovídá Příkazci za 
způsobenou škodu v plném rozsahu. V případě, že by se Příkazník mohl při provádění činnosti dle 
této smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi Příkazcem a jinou osobou, které poskytuje obdobné 
služby, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit Příkazce a předložit mu návrh řešení. 
V případě porušení tohoto závazku odpovídá Příkazci za způsobenou škodu v plném rozsahu. 

 
 
 

III. 
Povinnosti Příkazce 

 
1. Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi ve sjednaných lhůtách odměnu za poskytnuté služby na 

základě řádného daňového dokladu vystaveného Příkazníkem a doručeného Příkazci. 
 

2. Příkazce se dále zavazuje udělit Příkazníkovi plné moci nebo předložit jiné dokumenty 
v případech, kdy obstarání a předložení těchto dokumentů bude nezbytné pro řádné plnění této 
smlouvy ze strany Příkazníka. 

 
IV. 

Smluvní odměna 
 
 
1. Za poskytování právních služeb sjednávají smluvní strany paušální hodinovou odměnu ve výši 

1 850,- Kč bez DPH. 
 

2. Odměna za poskytované právní služby je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná, zahrnující celou odměnu a veškeré náklady Příkazníka související s předmětem 
plnění dle této smlouvy.  



3 
 

 
 

V. 
Splatnost odměny 

 
1. Právo fakturovat vzniká Příkazníkovi po skončení příslušného kalendářního měsíce, a to vždy 

zpětně za uplynulý kalendářní měsíc. Den zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 
příslušného kalendářního měsíce. Faktura musí obsahovat náležitosti dané zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí mít uvedenou splatnost 30 kalendářních 
dnů ode dne vystavení. Faktura musí obsahovat též název a číslo projektu financovaného z fondů 
EU. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude hrazena bezhotovostně na účet uvedený na 

příslušném daňovém dokladu.  
  
 

VI. 
Platnost a účinnost 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou až do vyčerpání předpokládané hodnoty zakázky, maximálně 

však na dobu 48 měsíců ode dne jejího podpisu, a nabývá platnosti dnem podpisu oběma 
stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 
 

2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní 
dobou. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
3. Ujednáním předchozího odstavce nejsou dotčeny možnosti a způsoby ukončení smlouvy 

vyplývající ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokaci, ve znění pozdějších předpisů, ani ze zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
VII. 

Zpracování osobních údajů 

1. Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy klientem 
poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, 
především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 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. 

2. Správcem osobních údajů je Mgr. Tomáš Rydvan. 
3. Právní důvody zpracování osobních údajů: 

o Smlouva o poskytování právních služeb 
o Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), 

která vyplývá z výše zmíněné smlouvy. 
4. Účel zpracování: 

o Poskytování právních služeb v rozsahu uzavřené smlouvy. 
5. Příjemci osobních údajů: 

o Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) 
o Poskytovatelé údržby informačního systému 
o Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta 
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6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o 
advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (Nařízení GDPR). 

7. Osobní údaje mohou být zpracovány způsobem nutným k naplnění účelu smlouvy o poskytování 
právních služeb jak v listinné, tak v elektronické podobě. Klient souhlasí s využitím 
cloudových služeb, emailových služeb, systému datových schránek a interních informačních 
systémech advokáta. 

8. Práva klienta: 
a. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od 

správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho 
osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem 
jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez 
zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, 
které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli 
doplnit. 

b. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou 
povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o 
klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o 
to požádá. 

c. Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil 
zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno 
na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je 
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. 

d. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní 
údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. 
Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to 
technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

e. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se 
neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu 
plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se 
zpracováním. 

f. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých 
osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat 
stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních 
údajů. 

g. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových 
stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Na vztahy neupravené touto smlouvou se přiměřeně použijí právní předpisy České republiky, 

zejména občanského zákoníku a příslušná ustanovení zákona č. 85/1996 Sb. (o advokacii) a dále 
příslušné metodiky a pravidla operačního programu fondů EU. 

 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276
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2. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna 
v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu 
(zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí Příkazce.  

 
3. Příkazce upozorňuje, že plnění této smlouvy může být spolufinancováno z fondů EU. 

 
4. Příkazník se zavazuje k poskytnutí součinnosti jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole. Příkazník je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškerou 
nutnou součinnost. 

 
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
 
6. Smlouvu lze měnit a doplňovat na základě dohody smluvních stran písemnými číslovanými 

dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 
 
 
V Praze dne 1.6.2021   V Praze dne 31. 05. 2021 
 
 
    
                
Příkazce:        Příkazník: 
 
 
_______________________________    ________________________ 
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní 

kancelář s.r.o. 
 


