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DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SPECIALIZOVANÝCH 
PRÁVNÍCH SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE PROJEKTŮ V GESCI ODBORU INFORMATIKY  

 

„Specializovaná právní podpora projektů v gesci odboru informatiky – Minitendr 11“ 

 

Smluvní strany: 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000 

zastoupené: Ing. Milanem Krchem, ředitelem odboru informatických aplikací 

Číslo smlouvy: Dílčí smlouva č. 11 k rámcové smlouvě č. INO/40/01/003415/2017 (dále jen 
„Klient“)  
na straně jedné 

 

a 

 

act Řanda Havel Legal, advokátní kancelář s.r.o. 

se sídlem: Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1 

IČO: 27636836, DIČ: CZ27636836 (plátce DPH) 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 35-8422900267/0100 

zastoupený: Mgr. Tomášem Rydvanem, advokátem a jednatelem 

zapsaný v seznamu advokátů vedeném v ČAK, ev. č. advokáta: 09848  

(dále jen „Advokát“) 

 

dnešního dne uzavřely v souladu s článkem 5 RÁMCOVÉ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ 
SPECIALIZOVANÝCH PRÁVNÍCH SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE PROJEKTŮ V GESCI ODBORU 
INFORMATIKY ze dne 12. 9. 2017 (dále jen „Rámcová smlouva“) tuto Dílčí smlouvu (dále jen 
„Smlouva“). 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1. Předmětem této Smlouvy je poskytování právních služeb ve vztahu k projektům 

realizovaným odborem informatických aplikací Magistrátu hl. m. Prahy, přičemž tyto 
služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, jakož 
i v oblasti práva zadávání veřejných zakázek. Primárně pak bude předmětem těchto 
právních služeb poskytování specializovaných právních služeb při přípravě projektů 
realizovaných odborem informatických aplikací Magistrátu hl. m. Prahy, přičemž tyto 
právní služby budou spočívat zejména v: 

1.1.1. Přípravě a administraci zadávacích řízení v následujících oblastech: 

• Zajištění podpory a rozvoje agendového informačního systému pro podporu 
výkonu činností pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací hl. m. 
Prahy; 

• Rozvoj Informačního systému Městské policie hl. m. Prahy (ISMP); 

• Rozvoj IS OBIS (Informační systém Magistrátu hl. m. Prahy na evidenci 
dokumentů)  

• Zajištění podpory a rozvoje aplikace GRANTY; 
• příprava a analýza podkladů vč. odůvodněnosti jednacích řízení bez uveřejnění, 
vč. související právní podpory při realizaci zadávacích řízení; 

• smluvní vztahy v rámci uzavřené Rámcové dohody na systém Proxio, 

 
1.1.2. Poskytování souvisejících právních služeb a konzultací ve vztahu k výše 

uvedeným zadávacím řízením a k dalším nově vznikajícím smluvním vztahům. 

(dále jen „Služby“). 

1.2. Klient se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Advokátovi nezbytnou součinnost při 
poskytování Služeb, a to v rozsahu, který je vymezen dále v této Smlouvě a v Rámcové 
smlouvě. 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. 

1.3. Klient se zavazuje zaplatit Advokátovi odměnu za řádně a včas poskytnuté Služby, a to za 
podmínek stanovených v čl. 8 Rámcové smlouvy a způsobem a ve výši dle čl. 3 této 
Smlouvy. 

1.4. Právní služby dle předmětu této Smlouvy budou Advokátem poskytovány rovněž 
dle částečných jednotlivých (upřesňujících) požadavků Klienta. Tyto upřesňující 
požadavky Klienta mohou směřovat i do poskytování specializovaných právních služeb při 
realizaci zadávacího řízení veřejných zakázek (projektů) či v souvislosti s opravnými 
prostředky dle ZZVZ, pakliže to bude účelné z hlediska kontinuity a efektivnosti 
poskytnutí právních služeb ve vztahu ke konkrétnímu projektu Klienta. 

1.5. 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.   

2. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  
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2.1. Advokát se zavazuje poskytovat Služby v termínech specifikovaných a upřesněných 
jednotlivými pokyny a požadavky Klienta dle této Smlouvy.  

2.2. Místem poskytování Služeb je sídlo Klienta a sídlo Advokáta, případně jiná místa na území 
ČR určená Klientem nebo místa vyplývající z povahy příslušné Služby, zejména sídla 
soudů, správních orgánů a jiných institucí, jichž se poskytované Služby týkají. 

2.3. Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a na straně Klienta neexistuje závažný 
důvod k jinému postupu, je Advokát vždy oprávněn poskytovat Služby ze svého sídla, 
místa podnikání či pobočky nebo pracoviště a výstupy těchto Služeb poskytovat Klientovi 
vzdáleně elektronickými prostředky. 

3. ODMĚNA ADVOKÁTA 
3.1. Odměna za poskytování Služeb v Kč bez DPH bude určena na základě skutečného rozsahu 

poskytnutých Služeb a ceny za jednu (1) hodinu poskytování Služeb v Kč bez DPH ve výši 
1.890,- Kč (slovy jeden tisíc osm set devadesát korun českých). K odměně za poskytování 
Služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. 

3.2. Maximální rozsah Služeb je 1000 člověkohodin. Maximální celková cena je 1.890.000,- 
Kč (slovy jeden milon osm set devadesát tisíc korun českých).  K odměně za poskytování 
Služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. 

3.3. Odměna za Služby bude zaplacena vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly 
Služby poskytovány, a to na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) řádně 
vystaveného Advokátem. Advokát se zavazuje fakturu vystavit nejpozději do 15 dnů po 
uplynutí kalendářního měsíce, za nějž je fakturováno, a to včetně přiložené kopie výkazu 
poskytnutých Služeb za tento kalendářní měsíc 

3.4. Ve výkazu poskytnutých Služeb bude uveden přehled osob, které se na straně Advokáta na 
poskytování Služeb v daném měsíci podílely, počet hodin poskytování Služeb, 
připadajících jednotlivě na tyto osoby, a věcné vymezení části Služeb, na nichž se tyto 
osoby podílely. 

4. USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
4.1. 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.  

4.2. Tato 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, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Smlouvu), oběma smluvními stranami. Tato Smlouva je účinná dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4.3. Vyjma případů výslovně předvídaných touto Smlouvou mohou veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či 
doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními 
stranami.  

4.4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu zdánlivým, 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem 
shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud 
z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 
uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany 
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se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení 
původnímu a této Smlouvě jako celku. 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že součástí této smlouvy není žádné obchodní tajemství 
a souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv a dále s uveřejněním na profilu 
zadavatele Klienta a jeho webových stránkách. 

 

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. 
 
 

V Praze   

 

Klient:  

Hlavní město Praha                                                     
 

 
 

Ing. Milan Krch 

ředitel odboru informatických aplikací 

 

V Praze  

 

Advokát: 

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. 

 

 

 

Jméno: Mgr. Tomáš Rydvan  

Funkce: advokát a jednatel 
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