
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi

KLIENTEM:  Město Slaný, IČ: 00234877, DIČ: CZ00234877, 
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1
zastoupené Ing. Pavlem Zálomem, místostarostou
(dále jen „Klient“)

a

ADVOKÁTEM:  Mgr. Radkem Vachtlem, advokátem
číslo osvědčení ČAK 8651
(dále jen „Advokát“)

t a t o

S M L O U V A  O  P O S K Y T O V Á N Í  P R Á V N Í C H  S L U Ž E B
________________________________________________________________

I.
1.1. Touto smlouvou se Advokát zavazuje, že pro Klienta bude uskutečňovat právní činnost 

specifikovanou v článku II. této smlouvy, a to jménem Klienta, v jeho zájmu a v plné shodě 
s pokyny Klienta.

1.2. Klient se touto smlouvou zavazuje, že Advokátovi za jeho služby zaplatí odměnu a uhradí vzniklé 
náklady (hotové výdaje) v souladu s finančními podmínkami vzájemně dohodnutými a blíže 
specifikovanými v článku III. této smlouvy.

II.
2.1. Advokát se zavazuje, že poskytne právní pomoc ve prospěch Klienta, přičemž tato právní pomoc 

bude zahrnovat zejména:

 právní zastupování Klienta ve věci soudního řízení o zaplacení, vedené Okresním soudem 
v Kladně pod sp. zn. 7 C 76/2015, mezi Klientem jako žalovaným a společností KOMA – Industry 
s.r.o., IČ: 646 17 912, jako žalobcem, a to jak v řízení před soudem prvního stupně, tak i v řízení 
odvolacím a popřípadě i v v dalším řízení v této věci (dále jen jako „Soudní řízení“)

Smluvní strany konstatují, že Soudní řízení se nachází ve fázi po vyhlášení nepříznivého rozhodnutí 
soudu prvního stupně (OS v Kladně). Výrokem rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 6. 12. 2017
byly Klientovi uloženy tyto povinnosti:

1. zaplatit žalobci částku 30.875.950,85 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 
30.875.950,85 Kč, jdoucím od 22. 11. 2017 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci 
rozsudku;

2. zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 1.788.465,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku do 
rukou právního zástupce žalobce;

3. zaplatit vedlejšímu účastníku na straně žalobce na náhradě nákladů řízení 256.410,- Kč do tří 
dnů od právní moci rozsudku do rukou právního zástupce vedlejšího účastníka;

4. zaplatit České republice – Okresnímu soudu v Kladně na náhradě nákladů státu 18.712,70 Kč 
do tří dnů od právní moci rozsudku,

tj. ke dni 8. 1. 2018 činí v souhrnu povinnosti Klienta úhradu částky 33.266.400,67 Kč (dále jen
„Povinnost“).



2.2. Právní služby budou poskytovány dle potřeb Klienta a možností Advokáta tak, aby jejich 
poskytnutí odpovídalo zájmům Klienta. Klient bere na vědomí, že Advokát může při plnění 
předmětu této smlouvy využít i jiné osoby; za jejich činnost odpovídá, jako by činnost vykonával 
sám.

III.
3.1. Klient se zavazuje, že za poskytnutou právní pomoc zaplatí Advokátovi odměnu způsobem a ve 

výši zde uvedené:

Odměna za právní služby Advokáta je sjednána v souladu s ust. § 3 a násl. vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 
právních služeb (advokátní tarif), a to způsobem dle čl. 3. 2. níže. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Advokátovi náleží smluvní odměna ve výši 25 % z případného 
rozdílu, ve prospěch klienta, mezi výší povinnosti, jak definována a vyčíslena v čl. 2. 1. této 
smlouvy, a výši povinnosti Klienta uloženou výrokem budoucího meritorního pravomocného 
rozhodnutí v Soudním řízení.

      
Smluvní strany se dohodly, že Advokát v tomto případě nemá nárok na náhradu výdajů spojených 
s činností uskutečňovanou ve prospěch Klienta na základě této smlouvy, zejména pak na úhradu 
hotových výdajů a cestovného. 

Klient v tomto případě má povinnost hradit soudní poplatky vyměřené během tohoto řízení.

Smluvní strany se dohodly, že Advokát na své náklady zajistí nezbytné znalecké posudky. Smluvní 
strany prohlašují, že mezi Klientem a Advokátem bude uzavřena samostatná smlouva, ve které 
budou sjednány podrobné smluvní podmínky upravující vzájemný vztah Advokáta a Klienta při 
zajištění znaleckých posudků Advokátem.

3.3. Odměnu je Advokát povinen uplatnit na základě faktury se splatností 15 dnů zaslané Klientovi.

3.4. Pokud by Klient vypověděl Advokátovi tuto smlouvu o právní pomoci před meritorním 
pravomocným rozhodnutím v Soudním řízení, pak nárok Advokáta na odměnu dle čl. 3. 2. této 
smlouvy nezaniká a Klient je povinen zaplatit Advokátovi odměnu postupem dle článku 3.2, to 
znamená ve výši, v jaké by měl Klient povinnost platit odměnu Advokátovi v případě, že by 
Advokát měl možnost dokončit zastupování v této věci až do pravomocného skončení soudního 
řízení.
Pokud by Advokát vypověděl Klientovi tuto smlouvu o právní pomoci před meritorním 
pravomocným rozhodnutím v Soudním řízení, pak nárok Advokáta na odměnu dle čl. 3. 2. 
této smlouvy zaniká a Klient není povinen zaplatit Advokátovi ničeho.

IV.
4.1. Advokát upozorňuje Klienta na zákonnou povinnost Advokáta (stejně tak jeho zaměstnanců nebo 

dalších osob, které se mohou podílet na poskytování právních služeb dle této smlouvy) zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se Advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním
právních služeb podle této smlouvy. 

4.2. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, jde-li o zákonem uloženou povinnost 
Advokáta překazit spáchání trestného činu.



V.

6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva podpisem obou smluvních stran. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., 
o advokacii, a zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

6.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom (1) stejnopisu. 

Ve Slaném, dne 22. ledna 2018                Ve Slaném, dne 22. ledna 2018

_______________________________                     ______________________________
Advokát                                                  Klient
Mgr. Radek Vachtl                          Město Slaný




