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ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00

IČO: 284 ss 414

DIČ: CZ284 68 414

zastoupená JUDr. Vilémem Podešvou, advokátem a jednatelem

(dále jen „advokát")

(dále jen „smlouva")

Preambule

Klient prohlašuje, že splňuje veškeré podminky a požadavky vtéto smlouvě stanovené a je

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v nl obsažené. Advokát prohlašuje, že splňuje

veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a

řádně plnit závazky v ní obsažené.

l. Účel a předmět smlouvy

čelem této smlouvy je definice práv a povinností smluvních stran pří poskytování právních

Iužeb dle potřeb klienta, které budou směrovat k dosažení cile, jlmž je zpracování

kompletních zadávacích dokumentací, vyjma technických speciňkacl, 2 (dvou) veřejných

zakázek, jejichž zadavatelem je klient, přičemž se jedná o:

SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

uzavřená ve smyslu š 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 85/1996

Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Operátor ICI', a.s.

se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ: 170 oo

IČO: 027 95 281

o|č: CZ02795281

Zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a lng. Václavem Strnadem,

místopředsedou představenstva

(dále jen „klient")
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o veřejnou zakázku spředmětem plnění, kterým je zajištění služeb tokenizace pro

Multikanálový odbavovací systém názvem (dále jen „VZ1"); a

o veřejnou zakázku s předmětem plnění, kterým je vývoj mobilní aplikace pro

Multikanálový odbavovací systém (dále jen „VZ2").

(VZ1 a VZ2 dále společně jen „veřejné zakázky")

Jedná se o právni služby, které budou poskytovány ve vztahu k oběma veřejným zakázkám a

ve vztahu ke každé zveřejných zakázek ve stejném rozsahu, a které spočívají vpřípravě

zadávací dokumentace, v účasti na přípravných jednáních vsídle klienta i mimo něj, v

konzultacích ke zpracovaným podkladům, v poskytování stanovisek a vyjádření kprávním

otázkám souvisejícím s předmětem plnění veřejných zakázek, to vše až do fáze zahájení té

které veřejné zakázky.

(dále společně jen „právní služby")

Předmětem této smlouvy je závazek advokáta poskytovat klientovi právní služby a závazek

klienta za řádně a včasně poskytnuté právní služby zaplatit smluvenou odměnu.

II. Realizace předmětu plnění

Advokát se zavazuje zajistit po dobu účinnosti této smlouvy poskytování právních služeb

způsobem a v místě v souladu s požadavky a potřebami klienta (území hlavního města Prahy),

vsouladu sjeho pokyny (včetně zahájení a ukončení prací) a dále vsouladu s podmínkami

stanovenými touto smlouvou.

III. Odměna advokáta

Smluvní odměna advokáta za poskytnutí právních služeb je stanovena následovně:

D Z % V Kč

230.000; 48300,- 278.300,-

230.000,- 48300,- 278.300,-

460.000,- 96.600; 556.600,-

(dále jen „odměna")

Odměna zahrnuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci právních služeb a je konečná,

přičemž platí, že odměna bude advokátem klientovi vyúčtována na základě daňových dokladů

-faktur.

Advokát je povinen vystavit na úhradu odměny celkem 2 (dva) daňové doklady - faktury, a to

na úhradu právních služeb kVZ 1 a na úhradu právních služeb kVZ 2, a to vždy po jejich

řádném poskytnutí. Klient neposkytuje zálohy.

právní služby k VZ1

právní služby k VZ2

Celkem

Kč včetně DPHKč bez DPH
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Přílohou daňového dokladu — faktury, bude protokol o předání a převzetí kompletni zadávací

dokumentace příslušně veřejné zakázky (tedy VZ1 nebo VZ2).

Délka splatnosti daňových dokladů - faktur je stanovena na 14 dnů od okamžiku, kdy klient

obdrží od advokáta daňový doklad - fakturu se všemi sjednanými náležitostmi a za podmínek

v této smlouvě uvedených.

Daňové doklady - faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu - faktury stanovené v

š 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat stanovené náležitosti je klient oprávněn fakturu

vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale celá lhůta

splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

IV. Další práva a povinnosti

Klient se zavazuje poskytovat advokátovi průběžně včasně, úplné, pravdivé a přehledné

informace a současně mu předkládat veškerý spisový materiál nezbytný k výkonu činnosti

advokáta podle této smlouvy (včetně doposud zpracovaných podkladů) a poskytovat

advokátovi nezbytnou součinnost. Advokát neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku

nesplnění této povinnosti klientem.

Komunikace mezi smluvními stranami bude prováděna prostřednictvím oprávněných osob,

kterými jsou za klienta

a za advokáta

Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho

pokyny. Advokátje povinen jednat čestně a svědomitě, je povinen využívat důsledně všechny

zákonné prostředky a vjejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení

pokládá za prospěšné.

Klient se zavazuje požadovat po advokátovi poskytnutí právních služeb v rozumných časových

termínech. Toto se netýká naléhavých případů, kterými se pro účely této smlouvy rozumí

situace, kdy klient potřebuje bezodkladně poskytnout právní službu a jejím neposkytnutím

klientovi hrozí vážná újma na jeho právech, či právem chráněných zájmech.

Advokát je odpovědný za svou činnost v rozsahu dle zvláštních právních předpisů, přičemž

tímto prohlašuje, že je na škodu způsobenou pří výkonu advokacie pojištěn rovněž dle

požadavků zvláštních právních předpisů, nejméně však do výše částky 20.000.000,- Kč.
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V. Doba trvání smlouvy a její zánik

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu nezbytnou pro splnění veškerých

práv a povinností obou smluvních stran, které jím vyplývají z této smlouvy.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.

Po zániku smlouvy se advokát zavazuje předat klientovi veškerou dokumentaci, týkající se

předmětu této smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva nabývá účinnosti vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy

včetně všech jejích dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), v platném znění, zajistí klient.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž klient obdrží dva stejnopisy a

advokát taktéž dva stejnopisy.

V Praze dne 10 40" 2017 2017 V Praze dne 06. října 2017

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Vilém Podešva, LLM

advokát a jednatel

Operátor ICT
,

a.s.

Ing. Václav Strnad

místopředseda představenstva

Operátor ICT, a.s.

Michal Fišer, MBA

předseda představenstva
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