
SMLOUVA č. 17/31100/01 

o poskytování právního poradenství 

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha l,  

zastoupená: Ing. Zbyškem Sochorem, Ph.D., ředitelem odboru hornictví  

IČO:   47609109 

DIČ:   CZ47609109, neplátce DPH 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 

číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXX 

Zmocněnci pro věcná jednání: XXXXXX 

      

(dále jen „klient“) 

 

a 

 

Mgr. Pavel Štrbík, advokát,  

vykonávající advokacii podle § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii,  

se sídlem Podskalská 295/4, 128 00, Praha 2,  

IČO:    71463305 

DIČ:   CZ7610200037 

bankovní spojení: XXXXXXXXX 

číslo účtu:  XXXXXXXXX 

 

(dále jen „advokát“) 

 

Uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

 

 

Čl. I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytování právního poradenství týkající se problematiky 

mandatorních sociálně zdravotních nákladů a problematiky zahlazování následků 

hornické činnosti (dále jen „právní služby“), a to podle požadavků klienta v tomto 

rozsahu: 

a) zastupování před státními a jinými orgány, zejména před soudy, obecními úřady 

a jinými orgány státní správy a dále při jednání mezi klientem a jinými právními 

subjekty; 

b) poskytování právních rad,  konzultací a zpracovávání právních rozborů; 
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c) příprava a sepisování potřebných písemností právního charakteru a provádění dalších 

nezbytných úkonů souvisejících s právním zastoupením klienta; 

d) řešení problematiky veřejné podpory. 

 

 

Čl. II. 

Práva a povinnosti advokáta 

 

1. Advokát se zavazuje poskytovat právní služby podle  čl. I. této smlouvy, dodržovat při 

poskytování právních služeb obecně závazné právní předpisy a chránit práva 

a oprávněné zájmy klienta. Jedná při tom čestně a svědomitě, důsledně využívá 

všechny zákonné prostředky a uplatňuje vše, co podle svého přesvědčení a pokynů 

klienta pokládá za prospěšné. 

 

2. Advokát je povinen oznámit klientovi všechny okolnosti, které zjistil při plnění dle 

této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů klienta. Od pokynů klienta se 

může odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu klienta a nemůže včas obdržet 

jeho souhlas.  

 

3. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví 

při poskytování právních služeb. K veškerým informacím a materiálům, které advokát 

při plnění této smlouvy získá, je advokát povinen přistupovat výhradně jako 

k interním materiálům klienta, které nebude bez jeho výslovného souhlasu předávat 

dalším osobám a které nebude publikovat ve veřejně přístupných informačních 

zdrojích. Povinnost advokáta zachovávat mlčenlivost dle tohoto odstavce platí jak po 

dobu plnění této smlouvy, tak i po ukončení trvání této smlouvy. Povinnosti zachování 

mlčenlivosti může advokáta zprostit jen klient svým písemným prohlášením. 

Povinnost mlčenlivosti je advokát povinen zajistit ve stejném rozsahu i u všech osob, 

které při plnění svých povinností dle této smlouvy použije, přičemž porušení 

povinnosti mlčenlivosti ze strany těchto osob se považuje za porušení mlčenlivosti ze 

strany advokáta.  

 

4. Advokát odpovídá klientovi za škodu či újmu, kterou mu způsobil v souvislosti 

s poskytováním právních služeb dle této smlouvy. V případě, že by v důsledku 

vadného plnění anebo prodlení s plněním závazků advokáta (zejména neupozornění 

klienta na nevhodnost jeho pokynů nebo jeho nečinnost, které by mohly mít 

za následek porušení obecně závazného předpisu nebo vznik škody), došlo ke vzniku 

škody či jiné újmě klienta, zavazuje se advokát uhradit tuto škodu či újmu objednateli 

v plném rozsahu.  

 

5. Advokát prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 

osobě, a že toto pojištění se vztahuje na způsobení škody či újmy klientovi 

při poskytování plnění dle této smlouvy. Advokát je povinen pojištění dle předchozí 

věty udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. 

 

6. Advokát je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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7. Advokát se zavazuje poskytovat právní služby v souladu s touto smlouvou dle 

požadavku klienta na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, a to ve lhůtě 

stanovené klientem, popř. právními předpisy nebo soudními či správními orgány. 

Advokát její přijetí potvrdí a předloží předpokládaný rozsah a termín splnění. Klient 

předpokládaný rozsah a termín splnění potvrdí a v případě souhlasu schválí.  

 

8. Advokát předá zmocněnci pro věcná jednání klienta zpracované výstupy dle pokynu 

klienta písemně nebo v elektronické podobě. Nezašle-li zmocněnec pro věcná jednání 

klienta shledané nedostatky do 5 pracovních dnů advokátovi, je plnění uplynutím této 

lhůty považované za akceptované. 

 

9. Plnění se považuje za řádně dokončené, pokud bylo provedeno bez vad a nedodělků, 

pokud má vlastnosti stanovené touto smlouvou a pokud bylo akceptováno ze strany 

klienta. 

 

10. O poskytování právních služeb ve prospěch klienta je advokát povinen vést 

přiměřenou dokumentaci. Právní služby advokát poskytuje v písemné podobě 

(např. formou právních rozborů), z konzultací vedených s advokátem bude pořizován 

písemný zápis, který bude klientovi předán 

 

 

Čl. III. 

Práva a povinnosti klienta 

 

1. Klient předá advokátovi na jeho písemné vyžádání jím konkretizované podklady, 

pokud je má k dispozici, zákonné důvody nebrání jejich poskytnutí a pokud z povahy 

věci nevyplývá, že je má obstarat advokát. 

 

2. Klient je oprávněn provádět průběžnou kontrolu poskytování plnění, bezodkladně 

informovat advokáta o námitkách k průběhu činností souvisejících s poskytováním 

plněním nebo ke kvalitě poskytovaného plnění a požadovat nápravu.  

 

3. Klient je oprávněn účastnit se jakýchkoliv jednání vedených při plnění smlouvy 

advokátem, kdykoliv to uzná za vhodné, jakož i vyžadovat si průběžné informace 

o vývoji v předmětné záležitosti.  

 

 

Čl. IV. 

Odměna a platební podmínky 

 

1. Odměna za právní služby advokáta se sjednává jako smluvní časová odměna 

s hodinovou sazbou 1 700 Kč (slovy: jeden tisíc sedm set korun českých) bez DPH 

za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb.  

  

2. Smluvní strany činí nesporným, že odměna uvedená v odst. 1. tohoto článku 

je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, odměny, poplatky, apod. 

na straně advokáta potřebné k poskytnutí právních služeb podle této smlouvy. 
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3. Odměna advokáta bude vyúčtována na základě faktury (daňového dokladu) s 30  

denní lhůtou splatnosti, vystavené advokátem vždy ke dni 30. 6. a 15. 12. příslušného 

kalendářního roku. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 435 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, to vše ve znění pozdějších předpisů a další 

náležitosti stanovené touto smlouvou a právními předpisy. Přílohou faktury bude vždy 

výkaz poskytnutých právních služeb odsouhlasený klientem, v němž bude 

specifikována poskytnutá služba a počet hodin poskytnutého právního poradenství. 

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a výkaz poskytnutých právních 

služeb, popř. bude obsahovat chybné údaje, je klient oprávněn fakturu vrátit 

advokátovi k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale celá 

lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury. 

 

4. Celková maximální odměna za plnění dle této smlouvy po dobu její platnosti 

nepřekročí 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) bez DPH.  

 

5. DPH bude účtováno podle platných právních předpisů ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění.  

 

 

Čl. V. 

Doba trvání smlouvy 

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a uzavírá 

se na dobu určitou do 15. 12. 2021. Smlouva bude rovněž ukončena dosažením celkové 

maximální odměny podle čl. IV. odst. 4. 

 

Čl. VI. 

Ukončení smlouvy 

 

1. Platnost smlouvy je možno ukončit písemnou dohodou, odstoupením nebo výpovědí. 

 

2. Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 

vyplývajících z této smlouvy ze strany advokáta, za něž je považováno zejména: 

a) prodlení s plněním dle této smlouvy o více jak 5 dní; 

b) skutečnost, že byly klientem zjištěny zásadní vady a nedostatky při plnění 

dle této smlouvy a advokát ani po písemném upozornění klienta 

nerespektoval navržená opatření; 

c) porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy; 

d) porušení povinností mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu dle této 

smlouvy; 

e) porušení ujednání o výhradní licenci dle č. VIII. odst. 2. této smlouvy. 

 

3. Advokát je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností 

klientem. Za toto podstatného porušení se považuje prodlení klienta s úhradou řádně 

vystavené faktury advokátovi o více než 30 dnů po splatnosti.  
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4. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně a smlouva tak zaniká dnem doručení takového oznámení.  

 

5. Klient je oprávněn smlouvu kdykoliv vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo i bez 

udání důvodu písemnou formou, a to s účinností k okamžiku, kdy se o výpovědi 

advokát dověděl nebo mohl dovědět.  

  

6. Advokát je oprávněn smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to s účinností ke konci 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 

klientovi.  

 

7. Při ukončení smlouvy je advokát povinen upozornit klienta na opatření potřebná 

k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící klientovi nedokončením 

činností souvisejících s poskytováním právních služeb dle této smlouvy. Jestliže 

smlouvu vypověděl advokát a klient nemůže učinit nezbytná opatření sám ani pomocí 

jiných osob, může klient požádat advokáta, aby je učinil sám, a advokát je povinen 

tato opatření učinit. Pokud smlouvu advokát vypověděl před vykonáním právní 

služby, ke které byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž vykonáním začal podle přímého 

pokynu klienta, nahradí škodu z toho vzešlou klientovi podle obecných ustanovení. 

 

8. Advokát vrátí klientovi veškeré doklady a písemnosti jakož i jiné věci a předměty, 

poskytnuté mu v přímé souvislosti s výkonem činnosti, a to v případě odstoupení ze 

strany klienta do tří dnů od ukončení účinnosti této smlouvy a v ostatních případech ke 

dni ukončení smlouvy. 

 

9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

nároků z odpovědnosti za škodu nebo újmu a nároků ze smluvních pokut, pokud 

vznikly před ukončením smlouvy, ustanovení o zachování mlčenlivosti, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této 

smlouvy. 

  

 

Čl. VII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

1. Pro případ prodlení s plněním dle této smlouvy je klient oprávněn požadovat smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení. 

 

2. Pro případ porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to zejména porušení 

povinnosti mlčenlivosti a porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun 

českých), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti advokátem. 

 

3. V případě prodlení klienta se zaplacením faktury je advokát oprávněn účtovat 

klientovi zákonný úrok z prodlení.  
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4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody či újmy, kterou lze 

vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

Uhrazená výše smluvní pokuty se nezapočítává do výše škody či újmy, která má být 

uhrazena. 

 

5. Smluvní pokuta i náhrada škody či újmy je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode 

dne, kdy advokát obdržel výzvu k úhradě. 

 

       

      Čl. VIII. 

Autorské právo 

 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této smlouvy je i plnění, které může podléhat 

ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "autorský zákon"), je k takovému plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku. 

 

2. Veškerá práva k předmětu plnění přecházejí po předání výstupů (dále jen "dílo") 

na klienta a advokát nesmí použít toto dílo bez výslovného písemného souhlasu 

klienta a není oprávněn ve smyslu § 2633 občanského zákoníku poskytnout dílo jiným 

osobám než klientovi. 

 

3. Advokát se zavazuje vypořádat veškeré nároky majitelů autorských práv či jakékoli 

oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím předaného díla. V případě, 

že by takové nároky byly uplatněny vůči klientovi, je advokát povinen je na svůj 

náklad vypořádat. 

 

4. Předáním díla nabývá klient majetková práva k tomuto dílu, to znamená, že má právo 

toto dílo nebo jeho části využívat v neomezeném rozsahu co do množství, místa 

a času, zejména dílo rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, upravovat, spojovat 

s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět dílo pod svým jménem. 

 

5. Odměna za výhradní licenci k užití díla je zahrnuta v odměně dle čl. IV. této smlouvy. 

 

 

Čl. IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

 

2. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze po dohodě obou smluvních stran 

ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran na téže listině. 

 

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České 

republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu 

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 se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této 

smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 

ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku. 

 

5. Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

 

6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory při plnění této smlouvy přednostně 

smírnou cestou pokud možno do 30 dnů ode dne, kdy o sporném problému jedna 

smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této 

smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.  

 

7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví 

právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí klient. 

 

 

 

V Praze dne 27. dubna 2017    V Praze dne 27. dubna 2017 

 

 

Česká republika – 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

 

 

 

..............................................                     ............................................................ 

              Mgr. Pavel Štrbík          Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.  

                     advokát                        ředitel odboru hornictví  


