
Smlouva o poskytování právních služeb 

 č. smlouvy Zadavatele: 476275/2022-KGK 
 č. smlouvy Dodavatele: KGK-001/2022 

 
uzavřená na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“), v souladu se zákonem 
č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění a ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „OZ“). 
 
Smluvní strany: 
 

Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 

Sídlo: Praha 1, Staré Město, Rytířská 539/31, 

IČO: 68378637 

DIČ: CZ68378637 

zastoupená:  Ing. Ondřejem Soškou, generálním komisařem 

(dále jen jako „Zadavatel“) 
 
na straně jedné 
 
a  
 
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář; zápis v anglickém jazyce: PRK Partners s.r.o. attorneys 
at law,  
Sídlo:  Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, zápis v anglickém jazyce: Registered 

Office: Jáchymova 26/2, ZIP code: 110 00, Prague 1 
IČO:  26692392,  
DIČ:  CZ26692392 
zastoupená: JUDr. Jakubem Lichnovským, MHA, prokuristou a Mgr. Monikou Maškovou, 
prokuristkou 
(dále jen „Dodavatel “) 
 
na straně druhé 
 
(Zadavatel a Dodavatel společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytování právních služeb (dále jen 
„Smlouva“): 
 
 
 
PREAMBULE 

 
(A) Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Poskytovatel 

právního zajištění výběru architekta a realizátora národního pavilónu na Světové výstavě 
EXPO 2025 v Ósace“, a to dle § 31 ZZVZ a vnitřních předpisů Zadavatele (dále jen „Veřejná 
zakázka“). 

(B) Dodavatel předložil ve výběrovém řízení nabídku na Veřejnou zakázku, která byla 
Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.  

(C) S ohledem na výše uvedené mají Smluvní strany zájem upravit vzájemná práva a povinnosti 
při poskytování právních služeb, jež jsou předmětem Veřejné zakázky. 

 

 

 



I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy je poskytování právních služeb Dodavatelem Zadavateli, a to v níže 
uvedených oblastech. Zadavatel se zavazuje Dodavateli s poskytováním právních služeb dle této 
Smlouvy zaplatit odměnu v souladu a dle čl. III této Smlouvy. 

1.2 Právní služby budu poskytovány Dodavatelem Zadavateli zejména v oblastech práva veřejných 
zakázek, smluvního, stavebního a pojišťovacího za účelem výběru (a) architektonického návrhu 
a (b) realizátora národního pavilónu na Světové výstavě EXPO 2025 v Ósace (provedení stavby 
je zamyšleno realizovat metodou Design and Build) (dále jen „Pavilón“), a to konkrétně 
následující právní služby: 

i. vypracování relevantních dokumentů, případně provedení úkonů souvisejících s 
realizací zadávacího (výběrového) řízení v zastoupení zadavatele za účelem výběru 
architektonického návrhu a realizátora Pavilónu dle zákona č. 134/2016 Sb. a vnitřní 
směrnice zadavatele; 

ii. zajištění písemné, případně ústní komunikace s účastníky a další související 
komunikace v rámci zadávacího (výběrového) řízení (vč. přijímání nebo odesílání 
písemností); 

iii. další relevantní úkony potřebné k výběru architekta a dodavatele Pavilónu a uzavření 
smluv dle zpracovaných zadávacích dokumentací; 

iv. vyřízení případně podaných námitek a zastupování Zadavatele v řízení před Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže; 

v. provedení nového zadávacího řízení v případě zrušení zadávacího řízení Zadavatelem 
či Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže včetně převzetí odpovědnosti za případné 
sankce za postup v zadávacím řízení uložené zejména Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže. Plnění Dodavatele končí uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem, který provede v režimu Design & Build projekt a stavbu v Japonsku; 

vi. Zadavatel si vyhrazuje právo na postup, kdy bude vítěz soutěže o návrh zpracovávat 
projektovou dokumentaci a Dodavatel bude samostatně zajišťovat výběr zhotovitele 
stavby. Celková odměna bude v takovém případě stejná. Dodavatel v obou případech 
zajistí provedení architektonické soutěže, zasmluvnění projektové dokumentace a 
výběr zhotovitele stavby s přihlédnutím k místu realizace stavby v Japonsku. 
Rozhodnutí o konečném postupu bude plně v kompetenci Zadavatele. 

(dále jen „Služby“). 
 

II. 
Práva a povinnosti Smluvních stran 

2.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s touto Smlouvou, jeho nabídkou 
předloženou ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku a zadávacími podmínkami Veřejné 
zakázky. 

2.2. Dodavatel jedná při poskytování Služeb dle této Smlouvy poctivě, svědomitě a s odbornou péčí. 
Dbá při tom na ochranu práv a oprávněných zájmů Zadavatele, využívá důsledně všechny 
zákonné prostředky a v jejich rámci uplatňuje v zájmu Zadavatele vše, co podle svého 
přesvědčení pokládá za prospěšné.  

2.3. Dodavatel je při poskytování Služeb vázán pouze právními předpisy a v jejich mezích pokyny 
Zadavatele. Jsou-li pokyny Zadavatele v rozporu s právními předpisy, je o tom Dodavatel 
Zadavatele povinen přiměřeně poučit. 

2.4. Na poskytování Služeb se za Dodavatele budou podílet zejména: 
JUDr. Jakub Lichnovský, MHA, advokát, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, 
mob.: +XXXXXXXXXXXXX 
Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M., advokátka, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
mob.: XXXXXXXXX 
JUDr. Klára Radkovská, advokátka, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, 
mob.: XXXXXXXXXXXXX. 



2.5. Dodavatel poskytuje Služby v českém jazyce. 

2.6. Vyžaduje-li poskytování Služeb osobní konzultace se Zadavatelem, budou tyto probíhat výlučně 
v sídle Zadavatele a/nebo v kanceláři Dodavatele na adrese: Jáchymova 26/2, Staré Město, 
11000 Praha 1. 

2.7. V rozsahu stanoveném právními a stavovskými předpisy dodržuje Dodavatel při poskytování 
Služeb pravidla o střetu zájmů. Ke dni podpisu Smlouvy si Dodavatel není žádného střetu zájmů 
vědom. 

2.8. V rozsahu stanoveném právními a stavovskými předpisy Dodavatel zachovává při poskytování 
Služeb mlčenlivost o poskytnutých informacích. 

2.9. Zadavatel není povinen Služeb Dodavatele dle této Smlouvy využívat. Pokud Služby neužívá, 
nezakládá pouhé uzavření Smlouvy střet zájmů dle příslušných předpisů. Zadavatel je oprávněn 
využívat Služeb i jiných advokátních kanceláří a jiných poradců. 

2.10. Pokyny Dodavateli udílejí pouze následující osoba nebo osoby, které určí Zadavatel: 

(i) Ing. Ondřej Soška, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX 

2.11. Pokyny může Zadavatel udílet písemně i ústně při osobním jednání nebo telefonicky. Obsah 
ústního pokynu Dodavatel následně vhodným způsobem písemně shrne, např. do e-mailové 
zprávy, kterou Zadavateli bez zbytečného odkladu odešle. Pokud Zadavatel bez zbytečného 
odkladu Dodavateli nesdělí, že pokyn byl ve skutečnosti jiný, má se za to, že Zadavatel s 
formulací pokynu souhlasí. 

2.12. Pokyny Zadavatele musí být přesné a srozumitelné. V případě, že Dodavatel bude považovat 
pokyn Zadavatele za nepřesný či nesrozumitelný, bez zbytečného odkladu informuje Zadavatele 
o takové skutečnosti.  

2.13. Zadavatel poskytuje Dodavateli řádně a včas veškeré potřebné informace, dokumenty a 
vysvětlení nutné pro poskytování Služeb a jinou nezbytnou součinnost. 

2.14. Dodavatel je oprávněn uvádět Služby jako svoji referenci v rozsahu názvu Zadavatele, kontaktní 
osoby, obecného popisu Služeb, finančního objemu a doby jejich poskytování. 

2.15. Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě.  

2.16. Požaduje-li Zadavatel, aby za něj Dodavatel v souvislosti s poskytováním Služeb právně jednal, 
je povinen vystavit včas Dodavateli písemnou plnou moc. Vyžadují-li právní předpisy, aby byla 
plná moc udělena fyzické osobě, je Zadavatel povinen písemnou plnou moc vystavit dle instrukce 
Dodavatele. 

2.17. Místem dodání Služeb je sídlo Zadavatele a/nebo jiné místo určené Zadavatelem. 
 

III. 
Odměna a platební podmínky 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková odměna za předmět smlouvy vychází z cenové nabídky 
Dodavatele předložené ve výběrovém řízení a činí: 1 950 000,- Kč bez DPH, 2 359 500,- Kč vč. 
DPH. 

3.2. Odměna za předmět smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady 
Dodavatele spojené s realizací předmětu smlouvy. 

3.3. Změna odměny za předmět smlouvy včetně DPH je možná pouze v případě, že dojde v průběhu 
plnění předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna 
nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto 
pořizován dodatek ke Smlouvě. Dodavatel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den 
zdanitelného plnění. 

3.4. O poskytnutých Službách a jejich přesné povaze vede Dodavatel evidenci v souladu s právními 
předpisy. Výpis z evidence může být na žádost Zadavatele kdykoliv poskytnut. 

3.5. Odměnu za Služby platí Zadavatel Dodavateli na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného Dodavatelem. K Odměně Dodavatel přiúčtuje DPH, vyžadují-li to právní předpisy. 



Odměna bude uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený ve faktuře. Splatnost 
Odměny činí 30 dnů ode dne doručení faktury Zadavateli. Po ukončení architektonické soutěže 
(uzavření smlouvy) Zadavatel uhradí jednu třetinu celkové částky a zbylou část Zadavatel uhradí 
po podpisu smlouvy s realizátorem národního pavilónu na Světové výstavě EXPO 2025 v Ósace. 

3.6. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 
 

IV. 
Doba trvání a způsob ukončení Smlouvy 

 

4.1. Smlouvu lze předčasně ukončit: 

4.1.1. písemnou dohodou 

4.1.2. odstoupením z důvodu podstatného porušení povinností druhé Smluvní strany; za 
podstatné porušení se považuje zejména: 

(i) poruší-li Dodavatel povinnost mlčenlivosti; 

(ii) je-li Dodavatel v prodlení s poskytnutím Služby o více jak 15 dnů; 

(iii) Zadavatel neposkytne ani v přiměřené dodatečné lhůtě informace požadované dle 
článku 2.13; 

(iv) je-li Zadavatel v prodlení se zaplacením Odměny nebo nákladů více než 30 dnů. 

4.1.3. písemnou výpovědí bez udání důvodu, s účinností po uplynutí jednoho měsíce v případě 
výpovědi podané ze strany Dodavatele a s okamžitou účinností v případě výpovědi dané 
Zadavatelem. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena Smluvní straně. Pokud se nepodaří výpověď 
doručit, má se výpověď za doručenou 3. den ode dne uložení zásilky na poště, respektive 
3. dnem ode dne doručení do datové schránky Dodavatele. 

4.2. V průběhu 15 dnů po doručení výpovědi nebo odstoupení Zadavatele je Dodavatel povinen činit 
jednání nebo opatření, bez jejichž provedení by byly zájmy Zadavatele vážně ohroženy. I v tomto 
případě se jedná o poskytování Služeb a Zadavatel je za ně povinen zaplatit Dodavateli Odměnu. 

4.3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od 
Smlouvy druhé Smluvní straně. 

4.4. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti 
za vady, nároků z odpovědnosti za újmu, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.  

4.5. Dodavatel předá Zadavateli kompletní dokumentaci a související rozpracované materiály a to 
do 30 dnů od ukončení Smlouvy. 

V. 
Odpovědnost za škodu 

5.1. Dodavatel odpovídá Zadavateli 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 5.2.  
této Smlouvy.  

5.2. Dodavatel předložil Zadavateli certifikát pojištění a/nebo pojistnou smlouvu potvrzující, že 
Dodavatel má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou Dodavatelem Zadavateli a/nebo třetí osobě při poskytování právních služeb, a to na 
částku alespoň 50.000.000- Kč. Dodavatel musí mít pojistnou smlouvu uzavřenou po celou dobu 
trvání Smlouvy mezi Dodavatelem a Zadavatelem. 

  



VI. 
Závěrečná ustanovení 

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. 

6.2 Tato Smlouva se vyhotovuje elektronicky přičemž každá smluvní strana obdrží její originální 
vyhotovení podepsané elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat.  

6.3 Právní vztahy mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí 
českým právním řádem. Otázky touto Smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými právními 
předpisy. 

6.4 Nadpisy odstavců uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny pro lepší orientaci v textu a nemohou   
změnit obsah závazků z příslušných ustanovení vyplývajících. Při výkladu této Smlouvy se k 
nadpisům nepřihlíží. 

6.5 Každá ze Smluvních stran se zavazuje spolupracovat s druhou Smluvní stranou v nezbytném 
rozsahu, především podepsáním a doručením veškerých plných mocí, oprávnění, souhlasů, 
materiálů, povolení a dalších dokumentů, které mohou být rozumně požadovány v souvislosti s 
touto Smlouvou. 

6.6 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny 
nejprve smírnou cestou, a teprve následně před obecnými soudy České republiky. 

6.7 Smlouva, jakož i její případné dodatky nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných 
zástupců Smluvních stran. Jakékoliv změny či doplňky této Smlouvy je možné provést pouze 
písemnými dodatky podepsanými Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že rovněž ukončení této Smlouvy a další právní jednání související 
se Smlouvou musí být provedeny písemnou formou a řádně doručeny na adresy uvedené v této 
Smlouvě, a to konkrétně ve specifikaci Smluvních stran. Platí, že jakékoliv jednání týkající se 
Smlouvy je z důvodu nedodržení formy neplatné. 

6.8 Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčinným, či 
zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících 
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany neprodleně nahradí takové neplatné, neúčinné popř. 
zdánlivé ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým 
dopadem a charakterem co nejbližší (v maximální možné míře přípustné platnými právními 
předpisy) ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl Smluvních stran nebude takovou změnou 
dotčen. 

6.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že Smlouva, její změny, dodatky a další informace s ní související 
mohou být v případech stanovených v § 219 ZZVZ uveřejněny na profilu Zadavatele a/nebo v 
registru smluv. 

6.10 Dodavatel bere na vědomí, že Zadavatel 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 Zadavatel, přičemž je povinen Dodavatele informovat o splnění 
této povinnosti. Dodavatel se zavazuje poskytnout Zadavateli 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 Zadavateli, 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 Dodavatel Zadavateli 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. Dodavatel souhlasí 
s tím, že Smlouva může být v případech a za podmínek stanovených zákonem o registru smluv 
uveřejněna v registru smluv. 



6.11 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a že ji neuzavírají v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany svůj podpis. 

 
 
V Praze dne: 9.11. 2022      V Praze dne: 11.11. 2022  
 
 
 
Zadavatel:      Dodavatel: 
 
 
 
 
 
_______________________   _____________________ 
Ing. Ondřej Soška,     JUDr. Jakub Lichnovský, MHA, 
generální komisař     prokurista 
 
 
 
 
 
 
       _____________________ 

Mgr.  Monika Mašková 
prokuristka 

        

 


