
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
č. S167/22

(dále jako „Smlouva“)
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

VOP CZ, s.p.

IČO: 00000493

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl AXIV, vložka číslo 150

zastoupená: Ing. Radovanem Putnou, ředitelem podniku

(dále jako „Klient“)

a

PPS advokáti s.r.o.
IČO: 275 32 640,
se sídlem: Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka číslo 24513

zastoupená: Mgr. Michalem Štrofem, advokátem a jednatelem

(dále jako „Advokát“)

(Klient a Advokát společně jako „smluvní strany“)

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném textu smlouvy o poskytování právních 
služeb, která je uzavřena na základě zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 
pozdějších právních předpisů a s přihlédnutím ke všem obecně závazným právním 
předpisům souvisejícím.

Článek 2.
Rozsah právních služeb

2.1. Na základě pokynů Klienta se Advokát zavazuje vyřizovat následující právní záležitosti 
Klienta:

a) vytvoření smlouvy/smluv o dílo na dodávku software pro organizaci a řízení procesů 
v podniku Klienta pro potřeby zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 



2 

 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vč. 
souvisejícího právního poradenství; 
 

b) právní poradenství dle potřeby Klienta v souvislosti se zadávacím řízením na 
veřejnou zakázku na dodávku software a postupem zadavatele z pohledu ZZVZ, 

zejm. poradenství ohledně druhu zadávacího řízení, přípravy zadávací dokumentace 

a vymezení zadávacích podmínek, činností souvisejících s během lhůty pro podání 
nabídek, posouzení nabídek účastníků z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů 
a ostatních zadávacích podmínek; zpracování podkladů pro jednání komise, 
rozhodnutí o výběru dodavatele či rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze 

zadávacího řízení; činností spojených s ukončením zadávacího řízení; činností 
spojených s vyřizováním námitek; 

 

c) zastupování Klienta v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
související s veřejnou zakázkou na dodávku software a před soudy ve správním 
soudnictví, pokud jde o přezkum rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže; 

 

d) právní poradenství v ostatních oblastech dle potřeby Klienta, např. v oblasti 

obchodních závazkových vztahů, právní zastupování Klienta před soudy a orgány 
veřejné moci dle potřeby Klienta.  

 

2.2. Předmětem služeb není organizace zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky 
Advokátem pro Klienta jako zadavatele (smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ), 

dotační managment či posouzení zadávacích podmínek z pohledu dotačních pravidel, 
bude-li předmět plnění veřejné zakázky spolufinancován z dotace. 

 

2.3. Právní služby budou poskytovány v českém jazyce. 

 

 

 

Článek 3. 
Odměna a náhrada hotových výdajů 

 

3.1.  Odměna za poskytované právní služby je domluvena ve smyslu ustanovení § 4 vyhlášky 
Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách 
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších právních 
předpisů, jako odměna časová, tj. odměna sjednaná ve výši 2.000,- Kč bez DPH za 

jednu hodinu poskytnutých právních služeb. Netrvá-li poskytování služeb celou hodinu, 
je nárok Advokáta na odměnu poměrný dle skutečně stráveného času.  
 

V případě, že bude písemně požadováno poskytnutí služby s dodacím termínem kratším 
než čtyři pracovní dny, počítá se čas rozhodný pro účtování odměny Advokáta strávený 
poskytováním této služby následovně. Čas skutečně strávený se vynásobí následujícími 
koeficienty: 

1,3 v případě poskytnutí služby ve lhůtě do 3 pracovních dnů, 
1,5 v případě poskytnutí služby ve lhůtě do 1 pracovního dne, 

 

3.2.  V souvislosti s poskytovanou právní službou se Klient zavazuje vedle odměny uhradit 
Advokátovi hotové výlohy, jako jsou kolky, zaplacené soudní poplatky, cestovní 
náhrady, náklady na překlady a jiné oprávněné výdaje. Advokátovi nenáleží za čas 
promeškaný v souvislosti s poskytováním právní služby (zejména za čas strávený na 

cestě) odměna podle bodu 3.1., ale pouze náhrada za promeškaný čas ve výši 500,- Kč 
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za každou započatou půlhodinu.  
 

3.3.  Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zastupování Klienta v soudním nebo 
exekučním řízení náleží Advokátovi vedle odměny podle odst. 3.1. odměna ve výši 
rozdílu mezi náhradou nákladů za právní zastoupení přiznanou Klientovi v soudním 
řízení, v němž byl zastupován Advokátem, pokud současně bude taková náhrada 
protistranou uhrazena, případně bude taková náhrada vymožena v exekučním řízení 
nebo v řízení o výkonu rozhodnutí, a odměnou dle odst. 3.1. této Smlouvou zaplacenou 
Klientem za toto zastupování. O náhradu dalších nákladů řízení, tj. nákladů kromě 
náhrady nákladů na právní zastoupení, které uhradil Klient, a byly uhrazeny protistranou 

dle předchozího odstavce, se snižuje následující vyúčtování služeb, nebo v případě 
přesahujícím 2.000,- Kč, bude rozdíl zaslán Klientovi. 

 

3.4.  Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury Klientovi. K odměně 
a náhradě hotových výdajů dle předchozích bodů bude připočítána daň z přidané 
hodnoty podle platných právních předpisů. Klient se zavazuje tuto odměnu řádně a včas 
hradit na účet Advokáta uvedený v této faktuře. 

 

 

 

Článek 4. 
Povinnosti Advokáta, součinnost Klienta a poučení 

 

4.1. Advokát se zavazuje chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta a řídit se jeho 
pokyny, využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu 
Klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Advokát není vázán 
pokyny Klienta pouze v případě, že tyto jsou v rozporu se zákonem nebo stavovským 
předpisem České advokátní komory. 
 

4.2. Klient bude poskytovat Advokátovi včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace a 
pokyny a současně včas předkládat veškerý materiál potřebný k řádnému poskytování 
právních služeb. Na řádném plnění povinností Klienta dle předchozí věty je závislé 
dodržení termínu poskytnutí příslušné právní služby Advokátem. 
 

4.3. Klient byl poučen o důsledcích vyplývajících z ustanovení § 347a odst. 1 trestního 
zákoníku, dle kterého [k]do pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním 
soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo 
listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že 
je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo 
pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta. 

V této souvislosti byl Klient také poučen i o tom, že ve smyslu čl. 6 odst. 3 usnesení 
představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla 
profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění 
pozdějších předpisů, není advokát oprávněn bez souhlasu klienta ověřovat pravdivost 
nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem. 
Podpisem této Smlouvy Klient mimo jiné stvrzuje i to, že byl poučen o nutnosti sdělit 
Advokátovi jemu známé informace o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo 
být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné, a pro takový případ s Advokátem 
projednat vhodný postup. Bez tohoto upozornění Advokát neodpovídá za věcnou 
správnost a autentičnost důkazů, které soudu podle pokynu Klienta předloží. 
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Článek 5. 
Povinnost mlčenlivosti Advokáta 

 

5.1. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním právních služeb dle této Smlouvy. 
 

5.2. Informace, které budou Klientem zpřístupněny, může Advokát sdělit třetí osobě pouze 
s předchozím výslovným souhlasem Klienta. Advokát může odmítnout zpřístupnění 
informace třetí osobě, i když k tomu dal Klient souhlas, je-li z okolností případu zřejmé, 
že jej Klient této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. 

 

 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 

6.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
 

6.2. Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv 
smluvní strany, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet 
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tato výpověď byla doručena 
druhé smluvní straně. Ujednání v bodu 3.3. této Smlouvy není výpovědí této Smlouvy 
dotčeno, a to ve vtahu k době, kdy Advokát zastupoval Klienta a vykonal příslušné úkony 
právní služby, za které byla Klientovi náhrada nákladů za právní zastoupení soudem 
přiznána.   

 

6.3. V případě podání výpovědi (i ze strany Klienta) je Advokát povinen učinit vše, co je 
nezbytné v zájmu Klienta, a to i po dobu 15 dnů po uplynutí výpovědní doby, pokud 

Klient nesdělí, že na tom netrvá. 

 

6.4. Záležitosti v této Smlouvě neupravené se podpůrně řídí ustanoveními § 2430 a násl. 
občanského zákoníku o příkazní smlouvě. 

 

6.5. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF a je podepsána 
platnými zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.  

 

 

 

 

V Šenově u Nového Jičína    V Hradci Králové  

 

 

Klient:       Advokát: 
 

 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Martin 
Sedlá

Digitáln  podepsal 
Martin Sedlá  
Datum: 2022.03.09 
16:54:40 +01'00'

Ing. 
Radovan 
Putna

Digitáln  podepsal 
Ing. Radovan Putna 
Datum: 2022.03.10 
09:10:45 +01'00'

Mgr. 
MICHAL 
ŠTROF

Digitáln  
podepsal Mgr. 
MICHAL ŠTROF 
Datum: 2022.03.16 
09:46:47 +01'00'


