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SMLOUVA

A PoRADENSKýCH
PRÁVNíCH
o PosrťÍToVÁNí
sLUŽEB

L

Strany
SmIuvní

a ) Město Dobřichovice,se sÍdlemVítova6t, 252 29 Dobřichovice,|Čo:00241181,

jehoŽjménemjedná |ng.Michae|Pánek,starosta

(dále jen ,,Klient'.
nebo ''objednate|,.)'

b) JUDr. Tomáš Nevečeřa|,advokát Advokátní kanceláře Janstová, smetana
& Nevečeřal,se síd|emPraha 2, Římská to4/1-4, Psč 12o 00, |ČO:7t466!26,
č.eV.ČAK11697;
(dá|ejen,,Advokát''
nebo,,Poskytovate|..).
il.

Uvodníustanovení

jako objednate|
Poskytovatete
a dalších
s|užeb
si přejevyužívat
a ) MěstoDobřichovice

advokátůAdvokátníkanceIáře Janstová, smetana & NevečeřaIspočívajících
právního
poradenstvÍ
českého
a evropského
obIastech
ve specifických
v poskytování
jen
(dá|e
právapod|etétosm|ouvy
,'sm|ouva'.).

D)

ilt.
a)

b)

je advokátempůsobÍcím
v advokátníkance|ářiJanstová,smetana
Poskytovate|
v ob|asti
zabývající
se mimo jiné poskytovánímprávníhoporadenství
& Nevečeřa|,
právo
veřejných
zakázek
práva,
vto
čítaje
a
správního
občanského
obchodnÍho,
poradenstvÍ
právního
působení
v oblasti
a koncesí.Poskytovatelza dobu svého
obIastech.
v uvedených
znaIostiprobIematiky
získaIodpovídající
Předmětsm|ouVy
PoskytovateIse zavazuje pÍo objednateIeprovádět pd vzájemné dohodě
(dá|ejen ,,SluŽby..)
ve všechob|astechčeského
činncrst
a poradenskou
konzu|tační
na
práva a vybranýchob|astechevropskéhopráva ve vztahu k výběrovémuÍízení
projektu
úpravy
chodníků
v
,,Bezbariérové
veřejnouzakázku ma|éhorozsahu rámci
s předpok|ádanou
podé|siInice ||/!I5 a podéluIice P;rlackéhoDobřichovice..,
výše
uvedenýprojekt
DPH.
Na
Kč
bez
výši
5'080.540,.
hodnotouveřejnézakázkyve
Výboru5FDIschválenpříspěvek.
by|usnesenÍm
procesu
Právní pomoc bude spočÍvatv zajištěníce|ého administrativního
zásadytranspařentnosti, rovnéhozacházení
zadávacíhořízenítak, aby by|ydodrženy
a zákazu diskriminaced|e ustanovení
$ 6 zákona c' t37/2006 Sb', o veřejných
jen
p|atném
(dá|e
zněnÍ
zakázkách,v
,,zákon.,).

I

v tétoformě:
zejména
PrávnÍpomocbudeposkytována
- SluŽbytýkající
se přípravyvýzvyR zadávacímuřízení
- S|uŽbyspojené
lhůtyk podánínabídek
s průběhem
- S|uŽbyspojenés průběhemIhůty,
po kteroubudou uchazečisvými nabídkami
vázáni
- Službyspojené
zadávacího
řízení
s ukončením
k řádnémuzajištění
činnostinezbytné
se zavazujeprováclětveškeré
Poskytovate|
poskytování
příspěvků
pravid|y
pro
řízenídle tétoSm|ouvy'v souladus
zadávacího
odpravya jejího
programůzaměřenýchke zvýšeníbezpečnosti
pro nap|ňovánÍ
pohybu
SFD|
a orientacez rozpočtu
osobáms omezenouschopností
zpřístupňování
pÍo Íok 2ot1', a v sou|adu se zásadami transparentnosti, rovnéhozacházení
poskytovate|e
činností
výšeuvedených
a zákazudiskriminaced|e$ 6 zákona.Výčet
je pouzepřík|adný'
informace
objednatelina jeho Žádostveškeré
se zavazujeposkytnout
c) Poskytovate|
poskytováním
S|uŽeb
shromáždi|v souvis|ostis
a podk|ady,kteréPoskytovate|
pod|e této sm|ouvy.|nformacea zprávy budou poskytoványbud' ústně(resp.
teIefonicky)nebo písemně.objednateImá právo zveřejnitveškeréinformace
podlevětyprvní'
poskytnuté
PoskytovateIem
dosaŽení
za úče|em
poskytovat
si vzájemnousoučinnost
Smluvnístranyse zavazují
|||této
a
V
č|.
ustanoveních
předmětu
v
úvodních
uvedeného
této
sm|ouvy
Úče|ua
Smlouvy.

lv.

odbornápéče
vsou|adu
sodbornoupéčí,
Služebpovinenpostupovat
Advokátje při poskytování
jsou
Advokátovi
spokyny K|ientaa vsou|adusoprávněnýmizájmy K|ienta,které
známy nebo kteréby mu mě|ybýtznámy'Advokátse zavazujeoznamovatK|ientovi
vyjdounajevo,jest|iŽeby tytooko|nosti
S|LrŽeb
kterépři poskytování
všechnyoko|nosti,
pokynú.
moh|ymítv|ivna změnuK|ientových

V,

Zachovávání pokynůK|ienta
je to
V rozpoÍu
s pokynyK|ientapouzetehdy,jest|iŽe
Advokátje oprávněnpostupovat
nezbytnék ochraně oprávněnýchzájmů KIientaa souhlas KIientane|ze získat,
K|ientje povinen
jej ne|zezískatbez toho,abyjeho zájmyby|yohroŽeny.
respektive
pokyndán, neboniko|i.
prokázat,zda by|Advokátovipřís|ušný

informací
Důvěrnost
jedna ze stran poskytne
a) SmIuvnístranyse dohodly,Že všechnyinformace,kteÍé

d r u h és t r a n ěv p r ů b ě hjue d n á n ío u z a v ř e ntíé t oS m | o u v ya v p r ů b ě h u
p l n ě n ít é t o
Sm|ouvy,stejnětak jako všechnaustanovení
tétosm|ouvy,budou považovány
za
důvěrné
a nebudouzpřístupňovány
třetímosobám,s výjimkoutěch zaměstnanců,
spoIupracovníků
a poradcůsmIuvníchstÍan,kteří budou smIuvnímistranami
pouŽityk p|něnÍ
tétoSmIouvy,dále s výjimkoupřípadného
vymáhánípráv některé
smluvnístranyV soudnímřízení
a konečněs výjimkoupřípadů,
kdy je oznamovací
povinnoststanovenaprávnímipředpisy.
b) Bez oh|edu na výše uvedená ustanoveníse za důvěrnénebudou povaŽovat

informacedodanédruhoustranou,které

-

jsou nebose stanou,niko|ivšakchyboupřijÍmací
strany,veřejněznámými,
by|y přijímající
straně známy jiŽ v době, kc{yby|yzveřejněny,jak prokazují
dÚkazy'
byly nezávislezískánypřijímajícÍ
stranoubez odkazovánÍ
se nebo pouŽívání
informacÍ
obdrŽených
od poskytující
strany.

písmena) a b)tohotoč|ánku
c) Ustanovení
Sm|ouvyse vztahujíjak
na dobutrvánítéto
sm|ouvy,tak na obdobípo ukončení
tétoSm|ouvydo doby, kdy se předmětné
informacestanouveřejnéznámými.
o ) K|ientprohlašuje,
žeby|Advokátempřed uzavřením
tétoSm|ouvyinformován
o jeho

práVech a povinnostech,které pro něj vyplývajíze zákona ě. 85/1996 sb.,
o advokacii, a o povinnostech,které pro něj vyp|ývají
z právnícha stavovských
předpisůupravujících
opatřenÍprotilegaIizaci
výnosů
z trestnéčinnosti(zejm.zák.
č,'253/2ooa Sb., o některýchopatřeních
pÍotiIegalizacivýnosůztrestnéčinnost
a usnesenipředstavenstva
Čaxc.67zoo+Véstníku
ze dne 28.6-2004,vševe zněn
pozdějších
předpisů).
K|ientbyl dále informováno jeho práVecha povinnostech
pod|ezákona č. to!/2oo) sb', o ochranněosobníchúdajů,
a o jeho právech
povinnostech
pod|e zákona č' L33/20oo Sb., o evidenciobyvate|'K|ientje
a
povinenposkytnoutAdvokátovivšechnyúdajea informacepožadované
zák. č.
253/2oo8 Sb.,o některých
přotilegaIizaci
opatřeních
výnosů
z trestné
činnosti.

vil.

Spolupráces ostatnímiadvokátya poradci
Advokátje oprávněnposkytovat
SluŽbypod|etétoSm|ouvybud,osobně(čímž
se
rozumíi poskytování
s|užebprostřednictvím
partneÍů/členů
advokátníkance|áře),
nebo prostřednictvím
da|ších
advokátůa advokátních
koncipiehtů,
kteřítak budot
činitna zák|aděsubstitučního
zmocněnínebo pokynu'kterýmůŽebýt dán i ústn.
formou,ledažeprávnípředpisypožadují
písemnouformu.Advokát odpovídáza
kvaIitu sluŽeb poskytovanýchda|šímiadvokáty, advokátními koncipienty
poradcia rovněžza to, žetyto dalšíosobybudoudodržovat
a externÍmi
důvěrnost
informací.

V|l|. Poskýovánívěcí,dokumentů
a inÍornrací
ze stranyKlienta
a) Advokátmá právona veškeré
informacea poclk|acly
potřebnépřojeho činnost
V rámci
tétosmIouVy.

J

jnvestiční,
Advokátneodpovídá
za jakáko|ivobchodní'
účetnÍ,
Íinanční
a jiná rozhodnutí
K|ienta,
budou.|i
V rozporus poskytnutými
informacemi
nebodoporučeními
Advokáta.
a dá|eAdvokátneprověřuje
důvěryhodnost
osob,se ktenýmiKIientjec|ná,Iedaže
o to
požádá'

b)

tx.

Plná moc a informační
povinnostAdvokáta
K|ientje povinenudělitAdvokátovi(nebojeho partnerům/č|enům)
písemnoup|nou
potřebnáprořádnéposkytováníS|uŽeb
moc,bude-|i
podletétosm|ouvy'Přís|ušnJ
plná
moc musíbýtudě|enařádně a včaspoté'co o jejíudě|ení
AdvokátK|ieÁtapožádá.

0)

xl.

Advokát je povinen infoÍmovatKlienta o stavu S|užeb,které Advokát poskyt.,
a o souvisejících
skutečnostech,
pokudjsou pro poskytování
SIužebpodstatné.
odměnaa nák|ady
odměna Advokátaza poskytnutí
S|uŽebd|e tétoSm|ouvyse sjednávádohodou
smIuvnÍch
stran na částku3o.0oo,-Kč(sIovy:
třicettisÍckorunčeských)
bez DPH.Tato
odměnazahrnujetéžveškeré
nákladyAdvokáta,včetně
poradenských
nák|adů
s|uŽeb
a nák|adů
na sekretářské,
teIeko
munikačnÍ,
kopírovací
a tiskové
sIužby

o) Smluvnístranyse dohodly,
Že odměnaza poskytnutou
právnípomocbudeuhrazena
jednorázově
ve výšid|eč|.Xl pÍsmeno
a) tétosm|ouvypo sp|nění
předmětusm|ouvy
(ukončení
řízenío zadáníveÍejné
zakázkyspecifikované
v č|.|||tétoSm|ouvy),
a to dó
čtrnácti(14) dnůod doručení
fakÍuryk|ientovi'
ve prospěchúčtu
Advokáta,ját,'ozeiso
Advokátpísemně
oznámíKIientovi.
Klientje oprávněnVrátitAdvokátovi
daňovýclok|ad
nejpozději
sec|m(7)dnůpředdnem
sp|atnostibez zap|acení,
pokuc|nesp|ňuje
náleŽitostiuvec|ené
v tomto č|ánkusm|ouw
nebo má jinévady v obsahus uvec|ením
clůvoclu
vrácení.Vadou obsahuie zeiméná
skutečnost,
kdy rozsah,předmět,výše ceny zclaniteIného
pIněnínebo tármíny
opravňujícÍ
fakturovat
neodpovÍdají
ustatrovením
ve Smlouvě'
o) Advokátje povinenpod|epovahyvad ciaňovýdokladopravitnebo nově Vyhotovit.

oprávněnýmvrácenímdaňového
dok|aclupřestáváběžetpůvodní
|hůtaspiatnosti.
Nová lhůta sp|atnostiběžíznovu oc|e cine cloručení
opravenéhonebo nově
Vyhotoveného
daňového
doklacju.

X||. Dobatrvánísm|ouw
a) Tato Sm|ouvaje uzavřena a nabývá účinnosti
jejíhovyhotoveni
clnem cloručení

podepsaného
pclsIední
smIuvní
stranouclruhé
straně.

o) Doba trvání Sm|ouvy se sjeclnávádo okamžikusp|něnípředmětu
Sm|ouvy
Poskytovatelem,
za který se považujepředánízprávy o výs|edkuvýběrového
řízení
Objednate|is doporučenÍm
k uzavřenísmlouvy s vítězňýmucrrázečem,včeňě
souvisejících
protokolů.
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písemnou
c) TutoSm|ouvu|zeukončit
dohodoustIan.
d) Jakéko|ivukončenÍ
tétoSm|ouvymá účinky
ex nunc,tedy niko|ivzpětně.Práva
a povjnnostistran vznik|ék okamžikuúčinnosti
ukončení
tétosm|ouw zůstanou
zachoVány'
e) V případěukončení
tétoSmlouvy zůstáváprávo Aclvokátana úhraduodměny za S|užby
zachováno v pInévýši.Advokát je oprávněn zastavit poskytováníS|uŽebv případě,Že
odměna nebude zap|acena řádně a včas,bez ohledu na to, zda by|a tato sm|ouva
ukončena,
činikoli.
X|l|.

Závěrečnáustanovení

a) Sm|uvní
stÍanyprohlašují'
Žejsou způsobi|é
k právním
úkonům
aže1imniczprávního

anijiného
h|ediska
nebrání
uzavřít
tutoSm|ouvu.

b) Tato Smlouva můžebýt měněna nebo cloplňovánapouze písemně,|edažeje V této

SmIouvě
jinak.
výs|ovně
uvedeno

c)

Tato Sm|ouvaa sm|uvnívztah za|ožený
touto smlouvou se řídíčeskýmhmotnÝm
právem, zejména ustanoveními zákona č. 5t3/ tgg1- sn', obchóoní zaxontl,,
ustanoveními
zákona č,85/7996 Sb.,zákon o advokacii'a ustanoveními
da|ších
obecnězávaznýchčeských
hr.notněprávních
předpisů'

d)

TatoSm|ouvapředstavuje
úplnou
dohodusmIuvních
strano předmětutétoSm|ouvy.
JestIiŽejakéko|iustanovenÍ
této SmIouvyje nebo se stane nep|atnýmnebo
neúčinným,
ostatníustanovení
tétoSmIouvyzůstávají
pIatnáa účinnás tím,že
nep|atné
neboneúčinné
ustanovení
buclenahrazenoustanovením
obecnězávazných
právních
předpisů,
kteréupravuje
předmětsmIuvního
Vztahustrana jehoŽsmys|búde
co moŽnánejvíce
odpovídat
smys|unep|atného
nebo neúčinné
ustanovení.
šm|uvnÍ
stranyse zavazují
upravitsvůjsm|uvní
vztahpřijetím
jehoŽ
nového
ustanovení, smys|l
budeco možnánejvíce
odpovÍdat
smysIunepIatného
neboneúčinné
ustanovení.
Sm|uvnÍ
stranyproh|ašují,
žetuto sm|oUVuuzavře|ysvoboc|ně
a vážně.Dá|epotvrzují.
Že si tuto Sm|ouvupředjejímpodpisemřádně přečetly.
Na důkazstrodyve formě i
obsahutétoSmIouvypřipojujÍ
SmIuvní
stranysvév|astnoruční
podpisy.
Advokát:

v pog'ltt'loulttitán"

v ?rat<-

anek.?,

zotz
It^/"\

ovice

UDr.Tomáš
AK Janstová,
Smeta

I Pánek, starosta

i1-..'e,z
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