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MORAVSKOSLEZSKO KK> J - KRAJSKÝ ÚRAJ) 

ÍSLO SMLOUVY (DODATKU) 

por. CISÍO 

" % s i ^ x 

zkr t)4b, ! 

uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

se sídlem 28. října 117, Ostrava, PSC 702 18, 
IČO: 708 90 692 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1650676349/0800 
zastoupený Ing. Jakubem Unuckou, MBA, náměstkem hejtmana kraje 
(dáíejen „klient") na straně jedné a 

CÍSAŘ, ČESKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 
se sídlem Praha 4, Hvězdová 1716/2b, PSČ 140 00, 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
212268 
IČO: 481 18 753 
zastoupená JUDr. Petrem Michalem, Ph.D., jednatelem 
(dáíejen „advokát") na straně druhé, 

(klient a advokát dále společně jen jako „smiuvní strany"), 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto 

1. Advokát se zavazuje poskytovat klientovi právní služby a konzultace, vypracovávat 
posudky a stanoviska, připravovat a sepisovat potřebné písemnosti právního charakteru ve 
věcech, které mu budou klientem svěřeny k vyřízení, a to zejména v souvislosti se 
zajištěním dopravní obslužnosti v oblasti železniční osobní dopravy na území 
Moravskoslezského kraje zřízením závazku veřejné služby na základě smlouvy o 
veřejných službách, a to v rozsahu dle nabídky ze dne 13. července 2017. 

2. Advokát se zavazuje poskytovat klientovi právní služby s odbornou péčí, chránit 
a prosazovat práva klienta a řídit se jeho pokyny. 

3. Klient se zavazuje poskytovat advokátovi včas úplné a pravdivé informace a předkládat 
mu listinné materiály potřebné k řádnému právnímu zastoupení včetně příslušných 



důkazních prostředků. Klient odpovídá za pravdivost údajů, které advokátovi v souvislosti 
s jeho právními službami poskytl, a je si vědom nebezpečí škody, které by nepravdivé 
informace mohly způsobit, pokud jde o výsledek právních služeb. 

4. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním právních služeb, a to podle pravidel stanovených zákonem o 
advokacii. 

5. Za poskytované právní služby se klient zavazuje zaplatit advokátovi smluvní odměnu za 
každou hodinu poskytování právních služeb ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun 
českých) bez DPH. Smluvní strany přitom předpokládají, že časový rozsah poskytovaných 
právních služeb podle této smlouvy nepřesáhne celkem 495 hodin. 

6. Celková smluvní odměna advokáta za poskytování právních služeb v hodinové sazbě 
podle této smlouvy nepřesáhne částku ve výši 1 485 000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři 
sta osmdesát pět tisíc) bez DPH. 

7. Ke smluvní odměně stanovené podle této smlouvy bude připočtena zákonná DPH a celá 
částka bude splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného advokátem za 
každý kalendářní měsíc, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení daňového 
dokladu klientovi. Advokát je povinen při vyúčtování odměny advokáta předložit klientovi 
souhrnnou časovou specifikaci poskytnutých právních služeb. Detailní časovou 
specifikaci poskytnutých právních služeb předloží advokát klientovi na základě písemné 
žádosti klienta do deseti (10) dnů. 

8. Klient se zavazuje v souvislosti s poskytováním právních služeb podle této smlouvy 
zaplatit advokátovi společně se smluvní odměnou podle této smlouvy klientem 
odsouhlasené soudní, správní a jiné poplatky podle příslušných právních předpisů, odměnu 
za znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady a podobně, jež byly advokátem 
uhrazeny v měsíci, za který je klient povinen zaplatit příslušnou smluvní odměnu, a to 
způsobem uvedeným v odst. 7 této smlouvy. 

9. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto 
smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 15 (patnácti) dnů. Výpovědní 
lhůta začne běžet první den následující po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

10. Tuto smlouvu lze měnit jenom písemně, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru 
smluv podle zák. č. 340/2015 Sb. 

12. Tato smlouva je sepsána ve třech (3) stejnopisech, z nichž advokát obdrží jedno (1) 
vyhotovení a klient dvě (2) vyhotovení. 



13. Doložka platnosti právního jednání dle §23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má klient souhlas rady

Moravskoslezského kraje udělený jejím usnesením č. 18/1538 ze dne 8. 8. 2017.

V Ostravě dne z-
Za Moravskoslezský kraj

Jméno: Ing. Jakub Unucka, MBA

Funkce: Náměstek hejtmana kraje

V Praze dne ^AAaW

Za CÍSAŘ, ČEŠKA,

advokátní kancelář
s.r.o.,

Jméno: JUDr. Petr

Funkce: Jednatel


