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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

(dále jen "Smlouva ") 

mezi 

(1) PRK Partners s.r.o. advokátní kancelá ř, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ 
110 00, IČO 266 92 392, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 87708 
vedenou u Městského soudu v Praze (dále též "PRK" nebo "Advokátní kancelá ř") 

a 

(2) Exportní garan ční a pojiš ťovací spole čnost, a.s. , se sídlem Praha 1, Vodičkova 
34/701, PSČ 11121, IČO 45279314, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 
1619  vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "Klient ") 

(společně též "Smluvní strany ") 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

(A) PRK je renomovaná advokátní kancelář poskytující právní poradenství ve všech 
oblastech práva České republiky. 

(B) Klient poptává Služby (jak je tento pojem definován v čl. 1.1 této Smlouvy). 

1. SLUŽBY 

1.1 Advokátní kancelář se zavazuje poskytnout Klientovi na základě jeho poptávky 
písemné právní stanovisko (legal opinion) s následujícím obsahem: 

(a) posouzení, zda se zákonné státní záruky dle § 8 zákona č. 58/1995 Sb., o 
pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 
166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, 
vztahují i na dluhy Klienta z podřízeného závazku kvalitativní kategorie Tier 1, 
jehož emisi Klient zamýšlí (dále jen „Finanční instrument “); 

(b) posouzení zařazení Finančního instrumentu, který plánuje Klient emitovat, do 
konkrétní třídy / kategorie rizikovosti (rizikově vážených aktiv) 

(dále jen "Služby ").  

1.2 Klient se zavazuje Advokátní kanceláři v souvislosti s poskytováním Služeb zaplatit 
odměnu za podmínek ujednaných v článcích 4 a 5. 

2. PRÁVA A POVINNOSTI ADVOKÁTNÍ KANCELÁ ŘE 

2.1 Advokátní kancelář jedná při poskytování Služeb poctivě, svědomitě a s odbornou 
péčí. 

2.2 Advokátní kancelář se zavazuje poskytovat Služby v souladu s podmínkami této 
Smlouvy.  

2.3 Advokátní kancelář je při poskytování Služeb vázána pouze právními předpisy a v 
jejich mezích pokyny Klienta. Jsou-li pokyny Klienta v rozporu s právními předpisy, je 
o tom Advokátní kancelář Klienta povinna přiměřeně poučit. 
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2.4 Na poskytování Služeb se budou podílet zejména xxxxxxxxx, advokát a společník 
PRK, xxxxxxxx, spolupracující advokát PRK, a další advokáti a advokátní koncipienti 
PRK v rozsahu nezbytném pro řádné poskytnutí právních služeb. 

2.5 V rozsahu stanoveném právními a stavovskými předpisy Advokátní kancelář 
zachovává při poskytování Služeb mlčenlivost o poskytnutých informacích. 

2.6 V rozsahu stanoveném právními a stavovskými předpisy dodržuje Advokátní kancelář 
při poskytování Služeb pravidla o střetu zájmů. Ke dni podpisu Smlouvy si Advokátní 
kancelář ve vztahu k Službám není žádného střetu zájmů vědoma.  

2.7 Advokátní kancelář je oprávněna uvádět Služby jako svoji referenci v rozsahu názvu 
Klienta, kontaktní osoby, obecného popisu Služeb, doby jejich poskytování. 

2.8 O poskytnutých Službách a jejich přesné povaze vede Advokátní kancelář evidenci 
v souladu s právními předpisy. Časové údaje se evidují v účetním systému Advokátní 
kanceláře s přesností na patnáctiminutové jednotky. Výpis z evidence může být na 
Klientovu žádost poskytnut, nemá však vliv na povinnost úhrady Odměny, která je ve 
smyslu této Smlouvy stanovena jako fixní. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA 

3.1 Pokyny Advokátní kanceláři udílejí za Klienta pouze osoby, které písemně určí osoba 
oprávněná uzavřít tuto Smlouvu za Klienta. Osobami, které kanceláři udílejí pokyny 
za Klienta ve vztahu ke Službám jsou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.2 Pokyny Advokátní kanceláři může Klient udílet písemně i ústně při osobním jednání 
nebo telefonicky. Obsah ústního pokynu Advokátní kancelář následně vhodným 
způsobem písemně shrne, např. do e-mailové zprávy, kterou Klientovi bez 
zbytečného odkladu odešle. Pokud Klient obratem Advokátní kanceláři nesdělí, že 
pokyn byl ve skutečnosti jiný, má se za to, že Klient s formulací pokynu souhlasí. 

3.3 Pokyny Klienta musí být přesné a srozumitelné. 

3.4 Klient poskytuje Advokátní kanceláři řádně a včas veškeré potřebné informace, 
dokumenty a vysvětlení nutné pro poskytování Služeb a jinou nezbytnou součinnost. 

4. ODMĚNA ADVOKÁTNÍ KANCELÁ ŘE 

4.1 Za Služby Klient zaplatí Advokátní kanceláři fixní odměnu ve výši 190.000,- Kč (dále 
jen "Odměna"). 

4.2 Odměnu za Služby Klient platí Advokátní kanceláři na základě daňového dokladu 
(faktury). K Odměně Advokátní kancelář přiúčtuje DPH.  

4.3 Odměna je splatná do 30 dnů od vystavení faktury bezhotovostním převodem na účet 
u UniCredit Bank Czech and Slovak Republic a.s. č. 2080 008 / 2700 nebo dle údajů 
uvedených na faktuře. Případné ukončení Smlouvy nemá na povinnost Klienta 
zaplatit Odměnu vliv. 

4.4 Smluvní strany prohlašují, že nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "ZDPH"), a že u nich nenastala ani jedna ze skutečností předpokládaných 
ustanovením § 109 ZDPH. Smluvní strany se zavazují, že veškeré platby dle 
Smlouvy budou hrazeny pouze na účty, které nechaly nebo nechají zveřejnit dle § 96 
odst. 2 ZDPH. Do doby zveřejnění účtu není povinná strana v prodlení.  
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4.5 V případě, že se jedna ze Smluvních stran stane nespolehlivým plátcem dle § 106a 
ZDPH, oznámí tuto skutečnost neprodleně druhé Smluvní straně a zároveň jí dává 
svolení k tomu, aby daň z přidané hodnoty související s dosud nezaplaceným 
plněním dle Smlouvy zaplatila přímo na účet správce daně.  

4.6 Smluvní strany souhlasí s tím, aby ke dni, kdy se některá ze Smluvních stran stane 
nespolehlivým plátcem ve smyslu §106a ZDPH, byla Smlouva okamžitě ukončena, 
přičemž do té doby poskytnutá a dosud nevyrovnaná plnění kteroukoliv ze Smluvních 
stran budou vypořádána ke dni ukončení Smlouvy, a to při respektování ustanovení 
předchozího odstavce.  

5. ÚHRADA NÁKLAD Ů ADVOKÁTNÍ KANCELÁ ŘE 

Veškeré náklady související s poskytování Služeb jsou zahrnuty v Odměně, ledaže 
dojde písemným dodatkem k rozšíření předmětu Služeb a úpravě podmínek hrazení 
vzniklých nákladů Advokátní kanceláře.  

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

6.1 Advokátní kancelář odpovídá Klientovi za škodu způsobenou porušením povinností 
při poskytování Služeb dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o 
advokacii, maximálně však do výše pojistného plnění v konkrétní věci obdržené dle 
pojistné smlouvy uvedené v článku 6.2.  

6.2 Advokátní kancelář je pojištěna pro případ profesní odpovědnosti za škodu 
související s výkonem advokacie. Aktuální limit pojistného plnění činí 1.000.000.000,- 
Kč. Pojištění se vztahuje i na profesní odpovědnost advokátů a daňových poradců s 
Advokátní kanceláří trvale spolupracujících. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Nabídku obsaženou v této Smlouvě lze přijmout pouze ve znění navrhovaném ze 
strany PRK s vyloučením možného přijetí návrhu Smlouvy s dodatkem či odchylkou 
dle §1740 (3) občanského zákoníku. 

7.2 Smlouva může být změněna či zrušena pouze písemně. Není-li dodržena písemná 
forma dodatku, má se za to, že Smluvní strany nechtějí být dodatkem vůbec vázány a 
nemá se k němu přihlížet.  

7.3 Smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky a budou 
vykládány v souladu s nimi. 

7.4 Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky PRK přístupné na adrese 
http://files.prkpartners.com/cs/ke-stazeni/terms-of-business/terms-of-business-
2016.pdf (dále jen "Obchodní podmínky "). Klient aktuální znění Obchodních 
podmínek obdržel před podpisem Smlouvy, seznámil se s ním, porozuměl mu a 
souhlasí s ním, což platí i o následujících ustanoveních Obchodních podmínek 
týkajících se: 

(a) rozsahu a způsobu poskytování Služeb; 

(b) úhrady Odměny, nákladů Advokátní kanceláře a jiných plateb, které může 
Advokátní kancelář požadovat; 

(c) pravidel o střetu zájmů, povinnosti mlčenlivosti Advokátní kanceláře; 
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(d) nakládání s dokumentací tvořící klientský spis, řešení stížností, ukončení 
Smlouvy; 

(e) elektronické fakturace a možného ukládání dat prostřednictvím cloudových 
služeb; 

(f) ochrany osobních údajů; a 

(g) povinností Klienta informovat Advokátní kancelář a dodat jí dokumentaci o 
jakýchkoli budoucích změnách  

(i) informací poskytnutých dle článku 2. Obchodních podmínek; nebo  

(ii) okolností, v důsledku kterých se prohlášení Klienta učiněná podle 
článku 13. Obchodních podmínek stávají nepravdivými.  

Klient dále souhlasí, že Obchodní podmínky upravují celý vztah Klienta a Advokátní 
kanceláře a vztahují se tak i na jiné služby, které může Klientovi v budoucnu 
Advokátní kancelář poskytovat.  

7.5 Smlouvu nelze postoupit jako celek ani zčásti ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. 
občanského zákoníku. 

7.6 Advokátní kancelář bere na vědomí, že Klient je povinným subjektem dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že plnění povinností dle tohoto zákona spočívající v uveřejňování příslušných smluv, 
dohod či dodatků v souladu a za podmínek zákona o registru smluv bude zajišťovat 
Klient, přičemž je povinen Advokátní kancelář informovat o splnění této povinnosti. 
Advokátní kancelář se zavazuje poskytnout Klientovi nezbytnou součinnost při plnění 
povinností dle zákona o registru smluv, zejména je povinna nejpozději do sedmi (7) 
pracovních dnů od uzavření smlouvy, dohody či dodatku, která musí být v souladu se 
zákonem o registru smluv zveřejněna v registru smluv písemně sdělit Klientovi, zda 
tato smlouva, dohoda či dodatek obsahuje obchodní tajemství, které může být při 
splnění zákonných podmínek vyloučeno ze zveřejnění v registru smluv či nikoliv. 
Nesdělí-li Advokátní kancelář Klientovi informace dle předchozí věty ve stanovené 
lhůtě, má se za to, že souhlasí se zveřejněním smlouvy, dohody či dodatku v registru 
smluv v takovém znění, ve kterém byly tyto dokumenty podepsány. Advokátní 
kancelář souhlasí s tím, že Smlouva může být v případech a za podmínek 
stanovených zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. 

7.7 Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami o záležitostech v ní 
upravených a nahrazuje jejich dřívější ústní, písemná, tacitní i konkludentní ujednání 
uzavřená o těchto záležitostech. 

7.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží jeden 
stejnopis.  

* * * 
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V Praze dne 28.4.2017 

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelá ř 

     

Podpis:   Podpis:  

Jméno: JUDr. Jan Kohout  Jméno: Dr. Radovan Kubr, LLM. 

Funkce: jednatel  Funkce: jednatel 

 

 

V Praze dne 25.4.2017 

Exportní garan ční a pojiš ťovací spole čnost, a.s.  

     

Podpis:   Podpis:  

Jméno:  Mgr. Simona Krůfová  Jméno: Mgr. Lenia Vrbíková 

Funkce: VŘO úseku 100  Funkce: Ředitelka Odboru právních 
služeb 

 

 


