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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 
uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o advokacii") 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem 28. října 117, Ostrava, PSČ 702 18, 
IČO: 708 90 692 Ing. Jakubem Unuckou, MBA 
zastoupený náméitkem hejtmana kraje 
(dále jen „klient") na straně jedné a 

CÍSAŘ, ČESKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 
se sídlem Praha 4, Hvězdová 1716/2b, PSČ 140 00, 
zastoupená JUDr. Petrem Michalem, Ph.D., jednatelem 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 212268 
IČO: 481 18 753 
DIČ: CZ48118753 
číslo účtu: 150635853/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. 
(dále jen „advokát") na straně druhé, 

(kiient a advokát dále společně jen jako „smluvní strany"), 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto 

s m l o u v u : 

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, 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 ve 
vztahu k tratím uvedeným v Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách 
v přepravě cestujících ve veřejné drážní dopravě přímým zadáním zveřejněném pod 
č. 2016/S 132-237868 dne 12. 7. 2016 ve znění oprav z 15. 7. 2017 a 28. 7. 2017, tedy 
k tratím 276 Suchdol nad Odrou -Budišov nad Budišovkou, 277 Suchdol nad Odrou -
Fulnek, 278 Suchdol nad Odrou-Nový Jičín město, 279 Studénka - Bílovec, 292 Šumperk 

CÍSAŘ, Č E Š K A 

i " Í '•<,-:,i H *< 

£- t> * - ; ! . • . .. 
;•' •' a ť i i R Í 

SMUTNÝ s « O 

i : ;•.••' :'-!..; 

W ;.!.!, <-*<,,;' 
, , r, - ••- , í { . 

ADVOKÁTU i KA.NCt LAS 
• W M I .; f , v w , f . ' C. 

. .-T • . - Í P O : ; ' - i v,;-
-. •- .••-.-< r v - . . - , • -, 

• . - i i -

- »£>,-
I ,. T . 

F • 4 r u ; . 
-•f <•-.-.,.• 

• i h , 7 u yj 
.- r . - . , - .? ' 



- Krnov (peážní úsek Glucholazy), 298 Třemešná ve Slezsku — Osoblaha, 310 Olomouc — 
Opava východ, 311 Valšov - Rýmařov, 315 Opava východ —Hradec nad Moravicí, 317 
Opava východ - Hlučín, 318 Kravaře ve Slezsku - Chuchelná, 321 Opava východ -
Ostrava - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice, 322 Cieszyn — 
Český Těšín - Frýdek-Místek, 323 Ostrava - Valašské Meziříčí (vyjma linky uveřejněné v 
notifikaci Moravskoslezského kraje č. 2016/S 051-083993 ze dne 12.3.2016), 324 Frýdlant 
nad Ostravicí — Ostravice, 325 Studénka — Veřovice a 326 Dětmarovice —Petrovice 
u Karviné v územní působnosti Moravskoslezského kraje. 

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 souvislostí 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 533 hodin. 

6. Mimo shora uvedených právních služeb se Advokát zavazuje zajistit ekonomické 
poradenství, které bude formou poddodávky na základě požadavku klienta poskytováno 
externím poradcem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Národní č.p. 
984/15, PSČ 110 00 (dále jen „odborný poradce"), a to v maximálním rozsahu 360.000,-
Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých) bez DPH. 

7. Advokát uzavře svým jménem smlouvu o poskytování služeb s odborným poradcem. 
Odměnu odborného poradce za poskytnuté služby uhradí odbornému poradci advokát. 
Uhrazenou odměnu do limitu uvedeného v či. 6 této smlouvy vyúčtuje advokát klientovi 
v souladu s či. 10 této smlouvy a klient se zavazuje ji advokátovi v souladu s uvedeným 
článkem uhradit. 

8. Celková smluvní odměna advokáta podle či. 5 této smlouvy a odměna odborného poradce 
dle či. 6 této smlouvy dohromady nepřesáhnou Částku 1.959.000,- Kč (slovy: jeden milion 
devět set padesát devět tisíc korun českých) bez DPH. 
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9. 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. 

10. Klient se zavazuje v souvislosti s poskytováním právních služeb podle této smlouvy 
zaplatit advokátovi společně se smluvní odměnou podle této smlouvy odměnu odborného 
poradce dle či. 6 a 7 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. 9 této smlouvy. 

11. Advokát prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu advokáta je advokát 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

12. Klient uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet advokáta vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) advokát bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) advokát bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet advokáta určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH". 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Klient nenese odpovědnost za 
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně advokátovi v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

13. 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. 

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



15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní
strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede klient.

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

17. 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. Žá/s/f/? ze dne &4f- %2/B •

V Ostravě dne
Za Moravskosle

Jméno:
Funkce:

VPrazedne "•"*• «"»
Za CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář

Ing.Jakub Unucka
na základě pověřen

hejtmana kraje

Jméno: JUDr. Petr Michal, Ph.D
Funkce: Jednatel
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