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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
____________________________________________

Tato Smlouva o poskytování právních služeb (dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s ustanovením
§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále jen „Zákon o advokacii“), dále uvedeného
dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Letiště Praha, a. s.
se sídlem Praha 6, K Letišti 1019/6, PSČ: 161 00, IČ: 282 44 532, DIČ: CZ699003361, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14003
(dále jen „Klient“)

a

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Praha 1, Husova 242/9, PSČ: 110 00, IČ: 290 16 088, DIČ: CZ29016088, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 160129
(dále jen „Poradce“, společně s Klientem dále jen „Smluvní strany“)

Článek I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Obecně

Předmětem této Smlouvy je dohoda o společných podmínkách poskytování právních služeb
ze strany Poradce Klientovi a společnostem přímo nebo nepřímo ovládaným ze strany Klienta
podle jednotlivých zadání ze strany Klienta, které Poradce akceptoval (dále jen „Zadání“).

1.2 Rozsah poskytování právních služeb

Poradce bude na základě této Smlouvy a jednotlivých Zadání poskytovat Klientovi právní
služby dle jeho pokynů zaměřené na široké a komplexní právní poradenství v oblastech
pracovního práva, občanského práva, práva obchodních korporací, včetně právního
poradenství a zastupování v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné moci.

Předmětem poskytovaných právních služeb není daňové poradenství.

1.3 Právní řád

Právní služby podle této Smlouvy budou poskytovány Poradcem v oblasti právního řádu České
republiky a souvisejícího práva Evropské unie.
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Článek II.
PRÁVA A POVINNOSTI PORADCE

2.1 Osoby poskytující služby

Poradce může poskytnout služby na základě této Smlouvy prostřednictvím některého ze svých
právníků či právních asistentů, kteří jsou k němu v zaměstnaneckém či substitučním vztahu,
přičemž odpovídá za porušení povinnosti těmito osobami při plnění povinnosti na základě této
Smlouvy (dále jen „Tým“).

2.2 Informační povinnost

Poradce je povinen oznámit Klientovi všechny okolnosti, které zjistil v průběhu poskytování
právního poradenství a které mají nebo mohou mít vliv na plnění předmětu této Smlouvy nebo
příslušného Zadání.

2.3 Důvěrnost předaných informací

Veškeré informace a materiály poskytnuté Klientem Poradci za účelem plnění této Smlouvy
nebo Zadání musí být Poradcem považovány za důvěrné a jako s takovými s nimi musí být
nakládáno. Závazek uvedený v předchozí větě se nevztahuje a za informace důvěrného
charakteru se nepokládají informace, jež (i) se přede dnem podpisu této Smlouvy nacházely v
držení Poradce, zaměstnanců, jiných spolupracovníků nebo poradců Poradce a nebyly
Poradcem získány od Klienta, (ii) se stanou dostupnými veřejnosti, a to jinak, než v důsledku
sdělení Poradcem nebo jež (iii) jsou získány od jiných osob než od Klienta.

2.4 Střet zájmů

Poradce si v době uzavření této Smlouvy není vědom žádné okolnosti, jež zakládá střet zájmů,
který by mu zabraňoval plnit jeho povinnosti podle této Smlouvy. V případě, že na straně
Poradce v průběhu plnění této Smlouvy vznikne střet zájmů, je Poradce povinen bez
zbytečného odkladu informovat Klienta o vzniku střetu zájmů a přijmout vhodná opatření
vedoucí ke snížení rizik souvisejících s případným střetem zájmů.

2.5 Jazyk poskytování právních služeb

Nebude-li dohodnuto jinak, je Poradce povinen předkládat veškeré materiály a korespondenci
v českém jazyce nebo v anglickém jazyce, v každém případě dle pokynů Klienta.

2.6 Doba poskytování právních služeb

Smluvní strany sjednávají, že právní služby budou poskytovány ze strany Poradce Klientovi
v pracovní dny v běžné pracovní době od 9:00 do 18:00. Mimo tento časový rozsah poskytne
Poradce právní služby Klientovi po předchozí domluvě s Poradcem.

Článek III.
POVINNOSTI KLIENTA

3.1 Objednávka a Potvrzení o přijetí objednaných právních služeb



3

Po poskytnutí právních služeb v příslušném kalendářním měsíci Klientovi sestaví Poradce
měsíční zprávu s uvedením přehledu poskytnutých právních služeb spolu s uvedením počtu
hodin strávených na poskytování právních služeb a jména právníka, který právní služby
v uvedené oblasti poskytoval. Po doručení měsíčního přehledu Klientovi vystaví příslušná
odpovědná osoba Klienta Poradci bezodkladně písemnou akceptaci právních služeb
poskytnutých Poradcem. Příslušnou odpovědnou osobou se rozumí:

 a/nebo
případně jiná osoba určená osobou výše, nebo Klientem.

Písemnou akceptací se rozumí i potvrzení ve formě e-mailové zprávy. Smluvní strany
sjednávají, že pokud nebude potvrzení doručeno Poradci do 5 pracovních dnů od doručení
přehledu objednaných právních služeb příslušné odpovědné osobě Klienta, má se za to, že
Klient potvrzuje přijetí takto objednaných právních služeb.

3.2 Informování

Klient vynaloží veškeré úsilí na to, aby Poradci bez zbytečného odkladu poskytl veškeré
informace a podklady nezbytné pro plnění povinností Poradce na základě této Smlouvy a
jednotlivých Zadání a jejich splnění.

Článek IV.
ODMĚNA A NÁKLADY

4.1 Odměna za právní služby a náhrada nákladů

Klient uhradí Poradci:

(a)

(b)
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(c)

4.2 Způsob úhrady odměny a náhrady nákladů

Pokud nebude dohodnuto jinak, uhradí Klient Poradci odměnu a náhradu nákladů dle odst.
4.1 této Smlouvy a příslušnou daň z přidané hodnoty na bankovní účet sdělený za tímto
účelem Poradcem v příslušné faktuře.

4.3 Fakturace

(a) Klient uhradí Poradci odměnu a náhradu nákladů dle odst. 4.1 této Smlouvy na základě
jednotlivých měsíčních faktur vystavovaných Poradcem na základě potvrzení dle odst.
3.1 této Smlouvy. Poradce je oprávněn vystavit fakturu nejdříve k poslednímu
kalendářnímu dni měsíce, ve kterém byly služby dle této Smlouvy poskytnuty.

(b) Jednotlivé faktury budou splatné třicátý (30.) den od jejich doručení Klientovi.
Odměna a náhrada nákladů bude fakturována v Kč (korunách českých). Faktury musí
mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy. Odměna
nezahrnuje případnou daň z přidané hodnoty, která bude v příslušné sazbě připočtena
k fakturované částce. Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, pracovní volno
a den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České
republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č.
370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín
splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Došlá faktura musí splňovat všechny
náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a musí obsahovat ve vztahu k plnění
věcně správné údaje a musí k ní být připojen podrobný přehled fakturovaných
činností. Klient má po obdržení faktury deset (10) kalendářních dní na posouzení toho,
zda je bezchybně vystavena a na její vrácení, pokud není. Vrácením chybně vystavené
faktury se doba splatnosti přerušuje a po dodání opravené faktury začíná běžet nová
doba.

(c) Jednotlivé faktury budou doručovány v elektronické podobě elektronickou poštou na
adresu nebo jinou adresu sdělenou Klientem.

(d) Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky z účtu Klienta. Pokud v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Poradce:

 bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátce, nebo
 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na

bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup, nebo bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb
mimo území ČR,
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je Klient oprávněn uhradit na bankovní účet Poradce pouze vyúčtování za poskytnuté
zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li účtovaná a je-li
dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Klienta, je Klient oprávněn uhradit přímo na účet
příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za
neuhrazený závazek vůči Poradci, Poradce tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani
uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu
je Klient povinen Poradce informovat, a to nejpozději k datu úhrady vyúčtování.

(e) Pokud bude Klient v prodlení s placením svých závazků vůči Poradci z této Smlouvy, je
Poradce oprávněn požadovat po Klientovi pouze smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z
dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení.

4.4 Ostatní ustanovení

Článek V.
USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ

5.1 Platnost a účinnost

Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a uzavírá se
na dobu neurčitou.

5.2 Ukončení Smlouvy

Smlouva může být ukončena na základě dohody Smluvních stran nebo výpovědí kterékoli ze
Smluvních stran, v případě výpovědi ze strany Klienta i bez udání důvodu, v případě výpovědi
ze strany Poradce z důvodů uvedených v § 20 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném
znění. Výpověď nabývá účinnosti doručením protistraně s tím, že pokud bude platnost této
Smlouvy ukončena výpovědí ze strany Poradce, je Poradce i po tomto datu povinen činit
všechny neodkladné úkony, pokud Klient neučiní jiné opatření a pokud by v důsledku
nečinnosti Poradce vznikla nebo mohla vzniknout Klientovi škoda. Za to Poradci náleží odměna
a náhrada nákladů ve výši podle článku IV. této Smlouvy.

5.3 Pozastavení plnění Smlouvy

V případě prodlení Klienta s úhradou jakéhokoli svého závazku vůči Poradci i přesto, že byl na
prodlení upozorněn (přičemž postačuje upozornění ústní, či e-mailem), je Poradce oprávněn
přerušit poskytování právních služeb dle této Smlouvy do doby úplné úhrady veškerých
závazků Klienta. I v případě pozastavení plnění Smlouvy je Poradce povinen činit všechny
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neodkladné úkony, pokud Klient neučiní jiné opatření a pokud by v důsledku nečinnosti
Poradce vznikla nebo mohla vzniknout Klientovi škoda. Za to Poradci náleží odměna a náhrada
nákladů ve výši podle článku IV. této Smlouvy.

5.4 Omezení odpovědnosti Poradce

5.5 Změny Smlouvy

Jakékoliv změny této Smlouvy musí být provedeny v písemné formě a podepsány oběma
Smluvními stranami Smlouvy. Tato Smlouva nahrazuje veškeré dřívější smlouvy a ujednání
uzavřené mezi Poradcem a Klientem.

5.6 Rozhodné právo, vyhotovení Smlouvy

Tato Smlouva se řídí českým právním řádem a je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce
českém, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

5.7 Nadpisy

Jakékoliv nadpisy jednotlivých článků a odstavců této Smlouvy jsou uváděny pouze pro
přehlednost textu a při výkladu této Smlouvy k nim nebude přihlédnuto.

5.8 Komunikace mezi Smluvními stranami

Veškeré informace, oznámení, žádosti, pokyny, zprávy nebo jiná sdělení podávaná na základě
této Smlouvy musí být učiněny v písemné formě.

Veškerá taková sdělení, která Poradce podává Klientovi, se považují za řádně doručená, pokud
byla zaslána poštou nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu:

Letiště Praha, a.s.
K Letišti 1019/6
161 00 Praha 6

K rukám:
e-mail:

Veškerá taková sdělení, která Klient podává Poradci, se považují za řádně doručená, pokud byla
zaslána poštou, faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu:

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
advokátní kancelář s.r.o.
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Husova 242/9
110 00 Praha 1

K rukám: Mgr. Michal Vepřek
e-mail: michal.veprek@vcv.cz

5.9 Obchodní tajemství

Klient upozorňuje Poradce a Poradce bere na vědomí, že Klient je osobou naplňující podmínky
§ 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a že tato Smlouva
bude uveřejněna v registru smluv. Strany prohlašují, že odměna dle odst. 4.1 a 4.4 této
Smlouvy a omezení odpovědnosti Poradce dle odst. 5.4 této Smlouvy tvoří obchodní tajemství
ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím
způsobem jej chránit.

5.10 Společnosti přímo nebo nepřímo ovládané Klientem

Klient se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby společnosti přímo nebo nepřímo
ovládané ze strany Klienta a požadující poskytnutí právních služeb ze strany Poradce, plnily
veškeré závazky vyplývající pro Klienta podle této Smlouvy. V této souvislosti Klient prohlašuje
a potvrzuje, že seznámil veškeré společnosti přímo nebo nepřímo ovládané ze strany Klienta,
které požadují poskytnutí právních služeb ze strany Poradce, o právech a povinnostech
vyplývajících z této Smlouvy.

NA DŮKAZ svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany dále uvedeného dne
připojily své podpisy:

V Praze dne ………… 2023 V Praze dne ………… 2023

Letiště Praha, a. s. VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
advokátní kancelář s.r.o.

Podpis: ………………………………… Podpis: …………………………………

Jméno: Ing. Jiří Pos Jméno: Alena Vlachová
Funkce: předseda představenstva Funkce: advokát a jednatel

Podpis: …………………………………

Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva

mailto:michal.veprek@vcv.cz



