
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

č. D901220004 

 

Smluvní strany 

 

Povodí Labe, státní podnik 
se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 70890005 

zastoupena generálním ředitelem Ing. Mariánem Šebestou 

jako klient na straně jedné (dále jen "Klient") 

 

a 

 

JUDr. Jan Pavlok, Ph.D. 
advokát zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 00478 

se sídlem K Brusce 124/6, Praha 6 - Hradčany, PSČ: 16000 

IČO: 66198836 

jako advokát na straně druhé (dále jen "Advokát") 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování právních služeb 

(dále jen "Smlouva") : 

 

 

I. 

 

(1) Předmětem Smlouvy je poskytování právních služeb Advokátem na základě instrukci a 

dle potřeb Klienta přímo anebo prostřednictvím advokátů spolupracujících s Advokátem na 

základě uzavřených substitučních dohod. Služby budou zahrnovat veškeré právní služby 

spojené se zastupováním Klienta v souvislosti se zpracováním ústavní stížnosti, jejím 

podáním k Ústavnímu soudu a v zastupování v řízení o ústavní stížnosti před Ústavním 

soudem proti usnesení Nejvyššího soudu  České republiky ze dne 27.4.2022, č.j. 24 Cdo 

3043/2021-365 a proti souvisejícím rozsudkům Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 

31.5.2021, č.j. 8 Co 70/2021-310 a Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 12.11.2020, č.j. 19 

C 406/2018-261. 

 

II. 

 

(1) Advokát se zavazuje poskytovat právní služby v rozsahu stanoveném v Čl. I. této 

Smlouvy, dodržovat při poskytování právních služeb obecně závazné právní předpisy a 

chránit práva a oprávněné zájmy Klienta a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 

nichž se dozví při poskytováni právních služeb.  

 

(2) Konkrétní požadavky Klienta na jednotlivé úkony právních služeb budou předkládány 

telefonicky, faxem, e-mailem, písemně nebo při osobním setkání. Osobou pověřenou jednat 

za Klienta je paní xxxxxxxx. 
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III. 

 

(1) Klient se zavazuje pro poskytování služeb, které jsou předmětem této Smlouvy, 

poskytovat Advokátu potřebnou součinnost, a to zejména: včasným předkládáním požadavků 

na konkrétní právní službu, zajišťováním úplných podkladů a listin, objektivním 

informováním Advokáta o všech okolnostech případu, zajištěním osobní účasti 

kompetentního zástupce na konkrétních jednáních a předáním vyžádaného stanoviska.  

 

(2) Advokát neodpovídá za škody vzniklé eventuálně na straně Klienta v příčinné souvislosti s 

poskytnutím neúplných údajů ze strany Klienta, neúplné listinné dokumentace k případu 

uvedenému v Čl. I. odst. (1) Smlouvy a též v případě, kdy ze strany Advokáta byl seriózně 

proveden a Klientovi předložen rozbor možných rizik konkrétního postupu a Klient se přesto 

rozhodl na své vlastní riziko a odpovědnost k nedoporučovanému postupu přistoupit. 

  

(3) Klient se zavazuje řádně a včas platit soudní poplatky, tak jak budou soudem vyměřeny. 

Advokát se zavazuje promptně Klientovi předávat příslušné výměry zaslané soudem. Advokát 

není povinen nést za Klienta, a to ani dočasně, náklady spojené s úhradou soudních poplatků; 

na výzvu Klient zašle potřebnou částku.  

 

(4) Advokát je povinen listiny, vztahující se k případu uvedenému v Čl. 1. odst. (1) Smlouvy, 

v němž bude právní služba klientovi poskytována, řádně archivovat a poskytnout Klientovi na 

požádání jejich opisy či ověřené fotokopie. 

 

IV. 

 

(1) Za právní služby poskytované podle Čl. I. této Smlouvy se Klient zavazuje zaplatit v 

souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., v platném znění (Advokátní tarif) smluvní odměnu 

stanovenou na základě hodinové sazby ve výši 2 500 Kč/1 hodina a příslušnou sazbu DPH. 

Přepokládaný rozsah prací je odhadován na 25 - 40 hodin práce, pokud jde o záležitost 

spojenou s ústavní stížností. Pokud bude ústavní stížnost úspěšná a věc bude vrácena 

obecným soudům, bude rozsah práce doplněn dohodou stran. 

Advokátu dále náleží odměna ve výši náhrady nákladů právního zastoupení, jestliže budou 

Klientu soudem přiznány (Přísudek). 

Maximální výše smluvní odměny dle této smlouvy nepřesáhne 100.000,-Kč+DPH.  

 

(2) Advokátu přísluší vedle paušální odměny dle odstavce (1) tohoto článku též právo na 

úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů v souvislosti se zajišťováním konkrétních 

potřeb Klienta (znalečné, odměny tlumočníků a soudních překladatelů, notářské a správní 

poplatky, kolky apod.). Takové náklady budou vyúčtovávány v rámci vyúčtování. Úhrada za 

administrativní práce Advokáta je ve sjednané hodinové odměně zahrnuta.  

 

(3) Měsíční vyúčtování budou prováděna fakturami s 15-ti denní lhůtou splatnosti ode dne 

jejich doručení. Právo Advokáta fakturovat vzniká vždy posledního dne příslušného 

kalendářního měsíce.  

 

(4) Faktura musí obsahovat identifikační údaje Advokáta a Klienta, včetně uvedení 

bankovního spojení a číslo účtu, den vystavení, den splatnosti a výši fakturované částky a 

další náležitosti podle platných předpisů týkajících se DPH. Faktura bude zaslána na adresu 

Klienta. Přílohou faktury bude vždy přehled konkrétních právních služeb poskytnutých v 

daném měsíci.  
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V. 

 

(1) Smlouva se uzavírá s platností od data podpisu oběma smluvními stranami a s účinností od 

data zveřejnění v registru smluv na dobu do úplného pravomocného skončení věci uvedené v 

Čl. I. odst. (1) Smlouvy. 

 

(2) Smlouvu lze jednostranně ukončit písemnou výpovědí, přičemž délka výpovědní lhůty 

činí jeden měsíc a její běh počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  

 

(3) Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že účinnost této Smlouvy je podmíněna jejím 

uveřejněním v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Se splněním 

této zákonné podmínky Klient i Advokát podpisem této Smlouvy souhlasí. Smlouvu zašle do 

registru Klient bezodkladně po jejím uzavření.  

 

VI. 

 

(1) Změny a doplnění této Smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky, předem 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami. 

 

(2) Vztahy touto Smlouvou založené se řídí právním řádem České republiky.  

 

(3) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná 

platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými 

elektronickými podpisy smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Povodí Labe, státní podnik 

Ing. Marián Šebesta - generální 

ředitel 

  

 

 

 

 

__________________________ 

JUDr. Jan Pavlok, Ph.D. 

advokát 

 

  

 


