
R Á M C O V Á  SM LO U V A O PO S K Y TO V Á N Í PRÁVNÍCH SLU ŽE B  

(problem atika provozovatele e lektron ického mýta)

Sm luvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupené:
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „K lien ť) na straně jedné

a

Společnost AKJK a HVH

vedoucí účastn ík  Společnosti AKJK a HVH

Advokátn í kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
se sídlem: Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1
IČ: 285 05 913
DIČ: CZ28505913
bankovní spojení:
zastoupená:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
146 526

a

účastn ík S polečnosti AKJK a HVH

HVH LEGAL advokátn í kancelář s.r.o.
se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Husinecká 808/5, PSČ 130 00
IČ: 257 02 599
DIČ: CZ25702599
bankovní spojení:
zastoupená:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62570 

(dále jen „A dvokáť) na straně druhé

uzavřeli tuto

rám covou sm louvu o poskytován í právních služeb (mýto)

(dále jen „Sm louva'1)

PREAMBULE



Klient jako zadavatel zahájil dne 3. prosince 2013 odesláním oznámení o zahájení 
zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách ~ Věstníku 
veřejných zakázek pod evidenčním č. 365569 zadávání veřejné zakázky na uzavření 
rámcové smlouvy s názvem „Poskytování právních služeb - problem atika provozovatele  
elektron ického m ýta“  podle ustanovení § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZVZ11). Výsledkem zadávacího 
řízení je uzavření této rámcové smlouvy s jedním uchazečem v souladu s ustanovením § 11 
ZVZ na dobu 4 let. Na základě této rámcové smlouvy budou zadávány dílčí veřejné zakázky 
na poskytování právních služeb pro Klienta a uzavírány dílčí smlouvy (dále jen „Dílčí veřejná  
zakázka" a „Dílčí sm louva1).
Klient je státní příspěvkovou organizací vykonávající činnosti odpovídající činnostem, jež 
jsou předmětem plnění této Smlouvy a na nich navazujících Dílčích smluv.

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 mezí Klientem a Advokátem.

1.2 Právní služby budou dle této Smlouvy poskytovány v souvislosti s časovým či výkonovým 
zpoplatněním pozemních komunikací (tzv. elektronickým mýtem) zejména v níže 
uvedeném rozsahu:

a) Komplexní právní poradenství pro organizační část Klienta - Úsek provozovatele 
elektronického mýta ŘSD,

b) Komplexní právní poradenství Klientovi při zadávání veřejných zakázek v souvislosti 
s výstavbou, provozem, rozšířením a údržbou mýtného systému,

c) Příprava zadávacích podmínek pro Klienta pro tyto a související veřejné zakázky, 
včetně přípravy vzorových smluvních podmínek,

d) Zastupování Klienta ve smyslu § 151 Zákona v těchto zadávacích řízeních,

e) Zastupování Klienta v případných souvisejících správních řízeních před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže a soudních řízeních správních před příslušnými 
správními soudy,

f) Právní podpora pří výkladu a uplatňování práv Klienta (i) ze Smlouvy o dodávce 
systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací a ze Smlouvy o 
poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění 
vybraných komunikací v ČR, které byly uzavřeny dne 29.3.2006 se sdružením 
Kapsch, které je tvořeno společnostmi Kapsch TrafficCom Construction & Realization 
spol. s r.o., Kapsch BusinessCom s.r.o., Kapsch Telematic Services spol. s r.o,, 
Kapsch TrafficCom AG, Kapsch BusinessCom AG, Kapsch CarrierCom AG a Asseco 
Central Europe, a.s. (dále jen „sdružení Kapsch11), (ii) a z případných dalších 
smluvních vztahů, týkajících se jiných či dalších systémů výkonového či časového 
zpoplatnění,

g) Právní podpora při výkladu a uplatňování práv Klienta ze smluvních vztahů vůči 
technickému auditorovi mýtného systému, osobě zajišťující pro Klienta vymáhání 
nedoplatků na mýtném a dalším subjektům, které na základě smluvního vztahu 
poskytují či budou Klientovi poskytovat služby spojené s provozem mýtného systému 
či s výběrem mýtného, včetně zastupování před soudy v těchto věcech,
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h) Participace na jednáních s generálním dodavatelem mýtného systému 
a poskytovatelem komplexních služeb spojených s provozem mýtného systému, 
kterým je v současné době sdružení Kapsch,

i) Zastupování Klienta v případných rozhodčích řízeních před Rozhodčím soudem 
při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve sporech proti sdružení Kapsch,

j) Příprava a participace na projednání návrhů na legislativní úpravy zákona č, 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 470 /2012 
Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, vyhlášky č. 435 /2012 
Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, nařízení 
vlády ČR č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za 
užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a případně 
dalších právních předpisů souvisejících s mýtným systémem a výběrem mýtného,

k) Poskytování komplexního právního poradenství Klientovi ve vztahu k evropské 
službě elektronického mýtného,

l) Poskytování komplexního právního poradenství Klientovi při realizaci a provozu 
systému elektronických kupónů pro časové zpoplatnění pozemních komunikací,

m) Poskytování komplexního právního poradenství Klientovi při realizací a provozu 
systému výkonového zpoplatnění na dosud nezpoplatněných pozemních 
komunikacích,

n) Poskytování komplexního právního poradenství Klientovi při případném rozšíření 
systému výkonového zpoplatnění na další druhy vozidel,

o) Poskytování komplexního právního poradenství Klientovi při případném rozšíření 
telematických či jiných aplikací a funkcionalit souvisejících s mýtným systémem,

p) Příprava souvisejících právních stanovisek a smluvní a jiné dokumentace, 
poskytování osobních a telefonických konzultací Klientovi.

1.3 V případě, že nabídku do zadávacího řízení podalo sdružení více advokátů (dále jen 
„sdružení") a nabídka tohoto sdružení byla v zadávacím řízení vybrána jako 
nejvhodnější, je toto sdružení účastníkem této Smlouvy a účastnící sdružení jsou vůči 
Klientovi a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním 
této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání této Smlouvy 
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této Smlouvy.

Článek 2
Postup při uzavírání D ílčí sm louvy

2.1 Dílčí smlouvy budou po dobu trvání Smlouvy uzavírány na základě písemných výzev 
k podání nabídek ve smyslu § 92 odst. 1 písm. b) ZVZ (dále jen „Písemná výzva"), 
v rámci kterých Klient vyzve Advokáta k předložení nabídky na plnění Dílčí veřejné 
zakázky (dále jen „M initendr"). Minitendry slouží k vymezení všech podmínek plnění 
Dílčí veřejné zakázky (dílčího plnění), a to dle specifikací upřesněných Klientem.

2.2 Postup v rámci Minitendru:
2.2.1 Klient oznámí Advokátovi 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 Advokátovi zaslána písemně (faxem, e-mailem,
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poštou či datovou schránkou) a bude obsahovat údaje nezbytné pro podání 
nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky.

2.2.2 Každá Písemná výzva bude obsahovat:

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

služeb)
f) místo plnění
g) dobu plnění
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) íhůtu, způsob a místo podání nabídky
j) čas a místo otevírání obálky
k) podpis oprávněné osoby Klienta.

2.2.3 Nebude-li v Písemné výzvě uveden způsob podání nabídky, má se za to, že 
nabídka se podává v listinné podobě.

2.2.4 Nebude-li v Písemné výzvě uvedeno místo pro podání nabídky, má se za to, že 
místem podání nabídek je Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální ředitelství, 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.

2.2.5 Nebude-li v Písemné výzvě uvedena Ihůta pro podání nabídky, má se za to, že se 
jedná o ihůtu, jejíž běh počíná dnem následujícím po dni odeslání Písemné výzvy 
Advokátovi a končí 10. pracovní den ve 12.00 hod.

2.2.6 Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva se bude považovat za odeslanou 
okamžikem jejího odeslání (faxem, e-mailem, poštou či datovou schránkou) na 
kontaktní údaje a kontaktní osobě Advokáta uvedeného v této Smlouvě. Advokát 
se zavazuje aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby uvedené v této 
Smlouvě tak, aby Klient měl vždy k dispozici aktuální údaje. Advokát se rovněž 
zavazuje udržovat v řádném provozu své prostředky e-maiiové a faxové 
komunikace.

2.2.7 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Advokát souhlasí s tím, že nese riziko 
spočívající v omezení času pro podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, a 
to i včetně případného znemožnění podání nabídky, pokud dojde k pozdnímu 
příjmu či znemožnění příjmu Písemné výzvy na základě technických důvodů na 
straně Advokáta nebo z důvodu, že Advokát řádně neinformoval Klienta o 
změnách svých kontaktních údajů nebo kontaktních osob.

2.2.8 Advokát je povinen doručit Klientovi svou nabídku v rámci Minitendru. 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).

2.2.9 Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně:

a) číslo Písemné výzvy, na jejímž základě je nabídka podávána
b) identifikaci Klienta
c) identifikaci Advokáta
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cf) dokumenty stanovené v Písemné výzvě, včetně podepsaného návrhu Dílčí 
smlouvy

e) návrh ceny, resp. smluvní odměny Advokáta, a to ve formě ceny za jednu 
hodinu právních síužeb bez DPH, DPH a ceny za jednu hodinu právních 
služeb včetně DPH

f) podpis Advokáta.
2.2.10 Klient si vyhrazuje právo jednat s Advokátem o podané nabídce, a to při 

dodržení omezení dle § 92 odst. 5 ZVZ.
2.3 Klient je oprávněn zrušit vyhlášený Mínitendr, a to až do doby uzavření Dílčí smlouvy.
2.4 Advokát bere na vědomí a souhlasí, že vůči Klientovi nemůže vynucovat uzavření 

jakékoliv Dílčí smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoliv plateb vyjma těch za 
skutečně objednanou a realizovanou službu na základě uzavřené Dílčí smlouvy.

Článek 3
Doba a m ísto  plnění

3.1 Plnění poskytovaná na základě Dílčích smluv bude Advokát 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 p latební podm ínky

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 Výše odměny za 1 hodinu 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.

4.3 Odměna bude Advokátem vyúčtována způsobem uvedeným v Dílčí smlouvě.
4.4 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.

4.5 V odměně dle Dílčí smlouvy jsou jíž zahrnuty veškeré režijní náklady Advokáta 
související s poskytováním právních síužeb podle Smlouvy a Díičí smlouvy, tzn. náklady 
na mzdy, pojištění, poštovné, cestovné po Praze, tisk, opisy a fotokopie, faxy, telefony, 
e-maily, náhrady za promeškaný čas ve smyslu § 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb.,
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o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní 
tarif), apod. Náhrada cestovních výdajů v souvislosti s poskytováním právních služeb 
mimo Prahu se řídí právními předpisy o cestovních náhradách. Ostatní hotové výdaje 
související s poskytováním právních služeb, např. soudní, správní či jiné poplatky, 
náklady na znalecké posudky, odborná vyjádření či překlady, musí odpovídat účelně 
vynaloženým a prokazatelným nákladům Advokáta v souvislosti s poskytováním 
požadované právní služby a budou hrazeny Klientem pouze v případě, že předem 
písemně odsouhlasil jejich vynaložení.

4.6 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. 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 předchiozí věty se doba splatnosti této faktury 
přerušuje a je jí 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 snovým  termínem splatnosti. V takovém případě není Klient v prodlení 
s úhradou faktury. Klient je oprávněn sám či 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
Povinnosti Advokáta

5.1 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. 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 mlčenlivost, nebude využívat při poskytování 
právních služeb jiným klientům. Klient však dává souhlas stím , 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.

5.2 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 Kiienta vše, co podle svého 
přesvědčení pokládá za prospěšné.

5.3 Advokát se zavazuje informovat Klienta včas o důležitých skutečnostech souvisejících 
s poskytováním právních služeb a poučit jej o jeho oprávněných nárocích a ihůtách, 
v nichž je třeba je uplatňovat, i o jeho povinnostech vyplývajících z právních a jiných 
předpisů.

5.4 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.
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5.5 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.

5.6 Advokát je povinen vždy ke konci každého kalendářního čtvrtletí na žádost Klienta 
předložit Klientovi průběžnou zprávu o stavu každého neuzavřeného případu minimálně 
s uvedením popisu předmětu řízení, stran sporu, aktuálního stavu případu, 
rozhodujícího soudu či jiného orgánu, relevantních lhůt týkajících se předmětu řízení. Po 
ukončení každého případu předloží Klientovi závěrečnou zprávu o případu.

5.7 Ke každému pravomocnému soudnímu rozhodnutí vydanému na základě žaloby 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.

5.8 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.

5.9 Advokát je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy disponovat uznávaným 
elektronickým podpisem.

5.10Advokát je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy v kontaktu s Klientem 
prostřednictvím e-mailu a mobilního telefonu. Pro každou Dílčí smlouvu sdělí Advokát 
primární kontaktní osobu, která bude Klientovi k dispozici.

5.11 Klient si vyhrazuje právo vyžadovat každoročně od Advokáta prokázání kvalifikace, a to 
maximálně v rozsahu, který byl požadován v rámci zadávacího řízení na uzavření této 
Smlouvy. Klient poskytne Advokátovi lhůtu pro prokázání kvalifikace alespoň v rozsahu, 
v jakém byla stanovena íhůta pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení.

5.12Advokát je povinen zdržet se všech jednání uvedených v ustanovení § 19 zákona o 
advokacii. Advokát nesmí po dobu trvání této Smlouvy, případně Dílčí smlouvy, převzít 
zastupování třetí osoby v právní věci proti Klientovi.

Článek 6
Povinnosti Klienta

6.1 Klient se zavazuje poskytnout Advokátovi, případně Advokátem zmocněné osobě 
včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace, označit potřebné skutečností, 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.
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Článek 7
Podstatné porušení Sm louvy a sm luvn í poku ty

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 povinnosti mlčenlivosti Advokáta
d) opakovaně nízká kvalita poskytovaných právních služeb, na kterou byl Advokát 

Klientem písemně upozorněn
e) narušení důvěry mezi Klientem a Advokátem
f) opakované nesprávné vyúčtování poskytnutých právních služeb
g) porušení povinností uvedených v ustanovení § 19 zákona o advokacii.

7.2 V případě podstatného porušení Smlouvy uvedeného v odst. 7.1. písm, a) nebo b) této 
Smlouvy je Klient oprávněn požadovat na Advokátovi smluvní pokutu ve výši 3.000,- 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.

Článek 8
P latnost a úč inno st Sm louvy a D ílč ích sm luv

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a je uzavřena na dobu určitou 4 let. Ukončením této Smlouvy není dotčena 
platnost ani účinnost Dílčích smluv uzavřených na základě této Smlouvy před uplynutím 
této doby.

8.2 Klient je oprávněn tuto Smlouvu nebo kteroukoliv Dílčí smlouvu uzavřenou na základě 
této Smlouvy vypovědět bez uvedení důvodů písemnou výpovědí vůči Advokátovi. Délka 
výpovědní doby činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi Advokátovi.

8.3 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.

8.4 Advokát může tuto Smlouvu nebo Dílčí smlouvu uzavřenou na jejím základě vypovědět 
z důvodů uvedených v § 20 zákona o advokacii, 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 splněním  svých peněžitých závazků vůči 
Advokátovi po dobu delší než 30 dnů.

8.5 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
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do 14 dnů po ukončení této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy, případně dřív, pokud by hrozilo 
nebezpečí prodlení.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodly, že Právní 
vztahy založené touto Smlouvou a Dílčími smlouvami uzavřenými na jejím základě se 
řídí obchodním zákoníkem, zákonem o veřejných zakázkách, zákonem o advokacii 
a advokátním tarifem. Toto ustanovení se nepoužije pro případ, že bude tato Smlouva 
uzavřena po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů.

9.2 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných všemi smluvními stranami.

9.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních. Klient obdrží 2 vyhotovení a Advokát 1 
vyhotovení.

9.4 Klient a Advokát 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, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

9.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

1. Vzor Dílčí smlouvy
2. Identifikační údaje Advokáta, jeho smluvní odměny a kontaktních osob

V ..... dne . . / ! $ .......  V Praze dne 22. srpna 2014
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Příloha č. 2 Rámcové sm louvy o poskytování právních služeb (myto)

Identifikační údaje Advokáta, jeho sm luvn í odměny a kontaktn ích  osob

identifikační údaje Advokáta - Společnost AKJK a HVH tvořená:

Obchodní firma: Advokátn í kancelář Jansta, Kostka spol, s r.o.
Sídlo: Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1
IČO: 28505913
DIČ: CZ28505913
Registrace v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 146 526 
Ev. č. ČAK 
Bankovní spojení:
Jednatelé:

Tel.:
Fax.:
e-mail:
www stránky: 
datová schránka:

Obchodní firma: HVH LEGAL advokátn í kancelář s.r.o.
Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Husinecká 808/5, PSČ 130 00
IČO: 257 02 599
DIČ: C7957095QQ
zastoupená:
Registrace v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 62570 
Ev. č. ČAK 
Bankovní spojení:
Jednatelé:

tel, fax: 
e-mail:
www. stránky: 
datová schránka:

Výše smluvní odměny ťv Kč):

Cena za 1 hodinu právních služeb bez DPH (maximální): 
DPH:
Cena za 1 hodinu právních služeb včetně DPH (maximální):

1.800,- Kč 
378,- Kč 

2.178,- Kč

Kontaktní osoby pro plnění Smlouvy:

Další údaje (dle uvážení Advokáta):
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K
DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

(problematika provozovatele elektronického mýta)

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupené:
IČ: 5993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „Klient") na straně jedné

a

se sídlem: .........................
IČ :.........................  D IČ :..........................((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 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB (problematika 
provozovatele elektronického mýta), uzavřené mezi Klientem na straně jedné a Advokátem
na straně druhé d n e ..........................(dále jen „Rámcová smlouva") 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 
požadovaného plnění v Písemné výzvě Klienta učiněné v souladu s ust. Článku 2. 
Rámcové smlouvy):

- fbude doplněno v souladu s Pis, vtáltfou citovanou v textuj 
2. Právní služby dle předmětu této Smlouvy budou Advokátem poskytovány rovněž 

dle částečných jednotlivých požadavků Klienta předávaných Advokátovi písemnou 
či elektronickou formou korespondence; Klient však vždy při využití postupu dle
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předchozí části věty musí dodržovat ust. § 92, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"). Součástí 
právních služeb budou i osobní konsultace 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 
smlouvou, stavovskými předpisy upravujícími výkon advokacie či v rozporu se 
samotnými zájmy klienta) a dále analogicky v souladu s ustanoveními Rámcové 
smlouvy.

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

II.
Právní ujednání

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

2. V případě eventuálního rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Rámcové smlouvy 
budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové smlouvy. 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 smlouvě, vždy však musí v takovémto případě postupovat 
v souladu s ust. § 92, odst. 5 ZVZ.

Doba plnění

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

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek a způsobem, které stanoví čl. 8. 
Rámcové smlouvy.
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Další práva a povinnosti Advokáta
IV.

1. Advokát je povinen určit další spolupracující advokáty a advokátní koncipienty, kteří 
se budou podílet na poskytování právních služeb dle předmětu této Smlouvy. Všichni 
advokáti a advokátní koncipienti takto určení k poskytování právních služeb dle této 
Smlouvy musí být Advokátem vždy plně informováni o předmětu a obsahu 
poskytovaných právních služeb. Advokát je povinen určit k poskytování právních 
služeb dle této Smlouvy vždy pouze členy odborného týmu, kterým Advokát 
prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy, 
případně takové advokáty a advokátní koncipienty, kteří tyto kvalifikační předpoklady 
rovněž splňují,

2. 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. 4,5. 
Rámcové smlouvy.

V.
Povinností Klienta

1. Klient se zavazuje poskytovat Advokátovi bez 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 Smlouvy nutné.

2. Klient se zavazuje za řádně poskytnuté právní služby dle této Smlouvy uhradit 
Advokátovi odměnu (stanovenou níže včl. VI, Této Smlouvy), a to podle podmínek, 
které stanoví Rámcová smlouva.

VI.
Cena - Odměna Advokáta

1. Smluvní odměna Advokáta za právní služby, které jsou předmětem této Smlouvy, 
byla stanovena plně v souladu s ust. odst. 2.2.9, písm. e) Rámcové smlouvy, tedy 
na základě návrhu ceny učiněné Advokátem v nabídce dle Rámcové smlouvy a 
její akceptace ze strany Klienta.

2. Smluvní odměna dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy činí (v Kč):
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5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, každý splatností 
originálu, z nichž po podepsání všech oběma Smluvními stranami obdrží dvě (2) 
vyhotovení Klient a jedno (1) vyhotovení Advokát.

6. Smluvní strany svým podpisem, resp. vlastnoručním podpisem svých ktomu 
oprávněných (statutárních) zástupců pod touto Smlouvou výslovně prohlašují, 
že celému jejímu textu a obsahu zcela bez výhrad porozuměly a tento je 
projevem jejich svobodné, vážné a srozumitelné vůle; dále prohlašují, že Smlouva 
nebyla uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek či jakýmkoli 
jiným způsobem vynucena či její uzavření jakkoli vynucováno. Dále takto 
prohlašují, že ke Smlouvě nebyla uzavřena žádná vedlejší ústní či jiná ujednání, 
a to jakoukoli formou.

V Praze d n e .............................  V flftude doplněno Advokátem] dne

[bude doplněno Advokáteml

Klient: Advokát:

Ředitelství silnic a dálnic ČR [bude doplněno Advokátem] 
[bude doplněno Advokátem] 
[bude doplněno Advokátem]
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