
1.1.

1.2.

1.3.

l.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je rámcová úprava poskytovánl právnlch služeb advokátem kl

za podminek stanovených louto smlouvou

Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podminky uzavlránl jednotlivých

smluv o poskylovánl právnlch služeb (dále jen „„dílčí smlouvy"), které budou mezi účastnlky v

budoucnu uzavírány

Nebude-li v jednotlivých dllčlch smlouvách dohodnuto jinak budou se tyto dllčl sml

vztahy z nich vyplývajlcl řldit touto smlouvou

2.1.

Uzavření dílčí smlouvy

Dllčl smlouva může být uzavřena na základě advokátem potvrzené objednávky klienta, která

musl obsahovat alespoň následujlcl údaje:

- specifikace klientem požadovaných právnlch služeb;

- označení osoby (zaměstnance klienta) způsobilé poskytnout advokatovi potřebné

informace a doklady týkajlcl se daného přlpadu;

- uvedení případných lhůt a termínů pro poskytnutí právních služeb.

(dále jen „objednávka“)

1. JUDr. Daniel Viduna, a

IC: 73611506

D|Č' CZ8403120682

se sídlem Palackéh

zapsán v seznamu

dále jen „advokát“

2. Operátor ICT, a.s.

IČ: 02795281

DIČ: CZ 02795281

se sídlem Dělnická 213/1

zapsaná v obchodnim rej

jednajlcl Michalem Fiš

místopředsedou předsta

dále jen „klienť“

uzavřeli nlže uvedeného dne, měsíce a roku následujlcl rámcovou smlouvu o poskytovánl právních

služeb

2, Holešovice, 170 0D Praha 7

střlku vedeném Městským soudem v Praze pod sp zn B 19676

erem, MBA, předsedou představenstva a Bc Petrou Burdovou,

venstva

ámcová smlouva o poskytování právních služeb

dvokát

o 715.110 00 Praha 1

advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 14038

,
erá

., a.s.

DCI „i 12
170 ao Prak . 7 - Holešovice
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Práva a povinností advokáta

Advokát bude na základě této smlouvy poskytovat klientovi právní služby, kjejichž poskytování

je oprávněn dle platných právních předpisu, a to ve věcech:

pracovního práva;

práva obchodnich společností;

internlch předpisů klienta;

právní podpory oddělení interního auditu klienta

Advokát bude klientovi poskytovat právní služby jak V oblasti hmotněprávní tak i

procesněprávní.

Právní služby budou spočívat vposkylování konzultací, poradách, informacích, právních

rozborech, účasti při jednání spartnery a protistranami, přípravě avypracovaní právních

dokumentů, případně i v zastupování v řízení před soudy, rozhodčími orgány, notáři a správními

orgány.

Právní služby bude advokát poskytovat bud ve svě kanceláři, nebo v prostorách klienta, anebo i

jinde dle dohody s klientem á okolností

Klient bere na vědomí, že advokát je vsouladu s platným zák

pověřit provedením jednotlivých úkonu právních služeb jineho adv

kanceláře, zejména advokátního koncipienta Advokát tedy b

smlouvy plnit buď osobně, anebo prostřednictvím jiných advo

kanceláře (zejména advokátních koncipientu)

Advokát je oprávněn odmítnout poskytnutí právních služe

nemůže právní služby klientovi poskytnout z duvodů vymez

zejména zákonem o advokacii a stavovskými předpisy Českě

Advokát zajistí poskytování služeb dle této smlouvy v mluv

potřeb klienta.

4.1.

4.2.

IV.

Práva a povinnosti klíenta

Klient je oprávněn se na advokáta nebo jeho spolupracovníky a zaměstnance jeho kanceláře

oprávněn obracet se žádostmi o právní služby v rozsahu dle čl. ll. této smlouvy.

Klient se zavazuje poskytnout advokátovi při plnění jeho povinností dle této smlouvy potřebnou

součinnost, zejména mu řádně a včas dodat veškeré potřebně informace a doklady.

vněn zaslat advokátovi objednávku prostřednictvím elektronické pošty, ato na
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Klient zaplatí advokátovi odměnu dle čl. V. této smlouvy.

V.

Odměna za právní služby

Advokátovi náleží za právní služby dle této smlouvy smluvní odměna ve výši 1.500; Kč (slovy:

jeden tislc pět set korun českých) za jednu hodinu právnl služby.

Advokát účtuje každou započatou půlhodinu právní služby.

Advokátovi vedle výše uvedené odměny dále náleží náhrada hotových výdajů účelně

vynaložených v souvislosti s poskytováním právních služeb dle této smlouvy, zejména soudních

a jiných poplatků, odměn znalců a překladatelů, cestovného, atd.

Advokát je plátcem DPH. K odměně Advokáta proto bude vsouladu s příslušnými platnými

právními předpisy připočítávána DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Odměna advokáta bude splatná vždy za kalendářní měsíc, a to do 15. dne následujícího

měsíce na základě faktury advokáta doručené klientovi.

VI.

Trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. března 2019 maximálně však do

vyčerpání peněžního plnění ve výši 500000,- Kč bez DPH.

Tato smlouva může být ukončena výpovědí. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne běžet první

den kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

VII.

Závěrečná ustanovení

Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly

v souvislosti s touto smlouvou, nejedná-li se o skutečnosti veřejně známě, nebo skutečnosti,

které jsou strany dle příslušných právních předpisů povinny sdělit orgánu státní správy nebo

soudu Porušením povinnosti mlčenlivosti není, sdělí-li strana informace osobě, která je vůči ní

vázána povinností mlčenlivosti. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po zániku smluvního

vztahu mezi stranami dle této smlouvy.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tlm, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 5
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení kjejich užití

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními strany a účinnosti

dne1 dubna 2017.



7.5.

7.6.
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Pokud nebylo v této smlouvě uvedeno jinak, platí v ostatnim příslušná ustanovení zákona č.

85/1996 Sb., o advokacii a souvisejících předpisů

Veškeré změny či dodatky k této smlouvě mohou být učiněny pouze písemnou formou.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva je projevem jejich vážně a svobodně vůle prostě

omylu a tísně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne

Bc. Petra Burdová

místopředseda představenstva

Michal Fišer, MBA

předseda představenstva

Klient:

Advokát:

m3 s zam,


