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Rámcová smlouva

uzavřená dle ustanovení § 1746 a násl.

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění

Smluvní strany
Městská část Praha 15
se sídlem
Boloňská 478/1, Praha 10
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(dále jen „Poskytovatel“

uzavírají níže uvedeného dne, mesice a roku tuto

RÁıvıcovoU SMLOUVU o PoSKYTovÁNí PRÁVNÍCH sLužEB

ve smyslu ustanovení § 1746 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v platném
Znění (dále jen „Smlouva"):

Čı.1

Předmět Smlouvy
1.1

Předmětem teto Smlouvy je úprava podmínek týkajících Se jednotlivých Smluv O poskytování
právních služeb, resp. objednávek na Základě teto Smlouvy mezi Klientem a Poskytovatelem.

1.2

Poskytovánim právních služeb Se pro účely této Smlouvy rozumí: poskytování konzultací,
poskytování právního poradenství, poskytování právních rozborů a stanovisek, účast na

›

jednáních u klienta, vypracováni právnlch
jinými orgány v oblasti práva:

dokumentů,

zastupováni v

řízeních před

soudy a

občanského,

obchodního,
správního,
pracovního,
trestn ího,
práva nemovítostí,
Evropské uníe,
veřejných zakázek,
veřejné podpory,
ale i v dalších právních oborech dle

potřeby

Klienta, a to jak v oblasti

hmotněprávnl,

tak i

procesněprávní.

Uzavření

Čl. 2
jednotlivé smlouvy na právní služby

2.1. Jednotlivé smlouvy na právnl služby Klienta dle bodu 1.2 této Smlouvy budou uzavírány tak, že
Klient písemně vyzve formou písemné objednávky, e-mailovou zprávou Poskytovatele
k poskytnutí jednotlivých právnlch služeb dle čl. 1 bodu 1.2 této Smlouvy dle potřeb Klienta.

Čl. 3

Povinnosti Poskytovatele

3.1

Poskytovatel je povinen postupovat při zařizováni záležitostí podle této Smlouvy s odbornou
Poskytovatel je povinen řídit se relevantními vnitřnlmi předpisy Klienta, s nimiž bude
Klientem seznámen po podpisu Smlouvy.

péčI.

3.2

Poskytovatel je povinen vykonávat přlslušné čínnosti podle pokynů Klienta a v souladu s jeho
zájmy. Při poskytováni právních služeb je Poskytovatel vázán právními předpisy a v jejich
mezích příkazy a pokyny Klienta. Od těchto pokynů se může odchýlit jen tehdy, je-Ii to naléhavé
a nezbytné v zájmu Klienta a Poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas. Poskytovatel je
dále povinen oznámit Klientovi všechny okolnosti, které zjistil při poskytováni právních služeb
podle Smlouvy a které mohou mlt vliv na změnu pokynů Klienta. Právní předpisy, kterými je
Poskytovatel vázán při plnění předmětu Smlouvy jsou předevšlm zákon Č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějšich předpisů, zákon Č. 89/2012 Sb., občanský zákonlk, v platném
zněnl, a další právnl předpisy, které se vztahuji k plněni předmětu Smlouvy.

3.3

Zjisti-ii Poskytovatel, že pokyny Klienta jsou nevhodné či neúčelné, je povinen Klienta na tuto
skut.ečnost upozornit. Bude-Ii Klient přes toto upozorněni na splnění svých pokynů trvat, má
Poskytovatel právo:
•
•

požádat o písemné potvrzeni pokynu,
přerušit poskytováni právních služeb za
se Smlouvou.

předpokladu,

že pokyny Klienta jsou v rozporu

3.4

Stejně je Poskytovatel povinen a oprávněn postupovat v
v rozporu se zákonem nebo Jinými právnlmi předpisy.

3.5

Poskytovatel se zavazuje, že zpracuje své výstupy ve
stanovením rozsahu práce určeným Klientem.

3.6

Poskytovatel se zavazuje poskytovat právnl službu, tj. činnosti uvedené v této smlouvě taktéž
v sídle klienta, vždy v úterý a čtvrtek v každém týdnu přlslušného měsíce, a to od 9:00 do 12:00
hod.
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případě,

že pokyny Klienta jsou

lhůtě určené

Klientem v souladu se

3.7

Za výše uvedené

činnosti

náleži Poskytovateli

odměna

dle

čl.

6 této Smlouvy.

ČI.4
Povinnosti Klienta

4.1

Klient se zavazuje podávat Poskytovateli včas úplné a pravdivé informace a pFedkládat mu
veškeré listinné materiály potřebné k Fádnému poskytováni právnlch služeb podle této Smlouvy,
jakož i poskytnout jinou potFebnou součinnost·, zejména stvrzuje pravdivost údajů, které
Poskytovateli v souvislosti s jeho činnosti dle této Smlouvy poskytl a je srozuměn s následky
poskytnutí nepravdivých či neúplných informaci v souvislosti s poskytovánim právnich,
metodických a poradenských služeb dle této Smlouvy. Klient je povinen poskytnout
Poskytovateli jeho relevantnl vnitFnlmi předpisy, aby se s nimi mohl Poskytovatel seznámit
a řidit se jimi.

4.2

Klient je Poskytovateli povinen poskytnout a zajistit nezbytnou spolupráci a

4.3

Klient bude Poskytovateli zadávat jednotlivé úkony právni služby formou uzavření konkrétnl
smlouvy, dle ustanoveni čl. 2 této Smlouvy, která bude obsahovat identifikační a kontaktní údaje
Klienta a Poskytovatele a dále co možná nejpřesnější vymezeni jednotlivých činnostI. Smluvní
strany jsou oprávněny konkretizovat a upřesňovat vzájemně požadovaná zadání na poskytnutí
právních služeb, tak aby došlo k co možná nejefektivnějšímu plnění předmětu Smlouvy,
v souladu s rozsahem a složitosti jednotlivých úkolů.

součinnost.

Čl. 5
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

5.1

se zavazuje během plnění Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech
o kterých se dozvl od Klienta v souvislosti s jejlm plněním. Tlm nenl dotčena
možnost Posl<ytovatele uvádět činnost dle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách
v zákonem stanoveném rozsahu, popřipadě rozsahu stanoveném Klientem. Poskytovatel se
zejména zavazuje, že získané informace neposkytne tFetím osobám, neumožni !Fetim osobám
tyto informace zlskat, ani je nevyužije pro svou potřebu. Současně se Poskytovatel zavazuje, že
přijme taková opatření, která znemožní únik informaci ke tFetlm osobám v souvislosti s jeho
činnostmi v této Smlouvě popsanými či touto Smlouvou předpokládanými. Bez ohledu na
ustanoveni předchozí věty, Poskytovatel odpovldá za únik informaci způsobený jeho
zaměstnanci či osobami, jež jsou s Poskytovatelem v jakémkoliv smluvním či jiném vztahu.
Poskytovatel

skutečnostech,

5.2

Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy při plněni svých povinnosti
přijdou jeho pověření pracovnici do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnlch údajů, ve zněnl pozdějšich předpisů, učini veškerá
opatřeni, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému pFlstupu k těmto údajům, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracováni,
jakož aby i jinak neporušil tento zákon.

Čl. 6
Cena a platební podmínky

6.1

(odměna) za poskytované právnl služby je cenou dohodnutou, maximálnl, a to ve výši
968,- Kč (slovy devět set šedesát osm korun českých) včetně DPH za každou započatou
hodinu právních služeb (60 minut), tj. 800,- Kč (slovy osm set korun českých) bez DPH + DPH
ve výši 168,- Kč (slovy sto šedesát osm korun českých).

Cena
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6,2

Cena (odměna) za poskytované právní služby uvedená v čl. 6,1 této Smlouvy v sobě zahrnuje
též paušálně stanovenou náhradu režijnlch nákladů, které již nebudou zvlášť účtovány, a to
zejména:
- náklady za telefon a fax,
- administrativní náklady,
- vnitrostátnl poštovné,
- náklady spojené s kopírován lm a tiskem,
- cestovné,
- ztrátu času na cestě,

6,3

Celková částka za právnl služby poskytované po dobu trvání této Smlouvy činí 1,900,000,- Kč
(slovy: jedenmiliondevětsettisíc korun českých) bez DPH,

6.4

Cena za poskytované právní služby bude zaplacena Klientem na základě vystaveného
daňového dokladu, faktury, dokladu věcného plnění a Klientem potvrzeného počtu vykázaných
hodin za poskytnuti právních služeb,

6,5

Úhrada ceny za poskytované právnl služby bude Klientem prováděna pouze bezhotovostnl
platbou na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlavl této Smlouvy. Veškeré platby za
poskytnuté právní služby budou prováděny na základě faktury, kterou Poskytovatel vystaví podle
skutečného rozsahu poskytnutých právnlch služeb a to po skončeni jednotlivé právnl služby,
SouCástí vyúčtováni za provedené služby bude vždy přehled poskytnutých služeb dle jednotlivé
smlouvy a její časová specifikace, podkladem pro vystavení faktury bude protokol(y) o předání
a převzetí poskytnuté služby vystavený Poskytovatelem a podepsaný oběma smluvními
stranami.

6.6

Každá faktura vystavená na základě Smlouvy musl splňovat náležitosti daňového dokladu dle
zákona Č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnl pozdějšlch předpisu, Faktura je
splatná do 30 kalendářních dnů ode dne vystaveni za předpokladu, že bude obsahovat všechny
náležitosti. V přlpadě, že faktura nebude mít předepsané náležitosti, je Klient oprávněn zaslat ji v
době splatnosti zpět Poskytovateli k doplněni, aniž se tak dostane do prodlenl s uhrazenlm,
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené
faktury Klíentovi.

6,7

Pro úhradu sankci dle čl. 8 této Smlouvy a náhrady škody podle čl. 7,1 Smlouvy přiměřeně platí
stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur za poskytnuté právní služby dle tohoto článku
6, Smlouvy.

Čl. 7
Poskytovatele

Odpovědnost

7,1

Poskytovatel odpovldá Klientovi za škodu, kterou by mu způsobil v souvislosti s poskytováním
právních služeb dle této Smlouvy, a to i tehdy, byla-Ii by škoda způsobena zaměstnancem
Poskytovatele, Poskytovatel je zejména odpovědný za škodu vzniklou sankcí od správních
orgánů v důsledku porušení povinnosti Klienta, které způsobil Poskytovatel nebo o kterém
Poskytovatel věděl, ale Klienta na něj řádně neupozornil. Poskytovatel uhradí Klientovi celkovou
způsobenou škodu,

7,2

Poskytovatel se této odpovědnosti zprostí tehdy, pokud se prokáže, že vzniku škody nemohlo
být zabráněno ani při vynaloženi veškerého úsill, které bylo možno po něm požadovat.

7,3

Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy má uzavřenou pOjistnou smlouvu, jejlmž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným třetí osobě v souvislosti
s výkonem činnosti pojištěného, Pojistné plnění Poskytovatele z tohoto pojištění činí
10000000,- Kč,

7.4

Klient je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace předmětu Smlouvy požadovat po Poskytovateli
platné a účinné pojistné smlouvy na minimálnl pojistnou částku 10 mil. Kč" přlp,
pojistky, potvrzení pojišťovny nebo potvrzeni pojišťovaclho zprostředkovatele (insurance broker),
a to včetně při slušných všeobecných pojistných podmlnek a přlpadných dodatků nebo jiných
předloženi
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smluvních ujednáni,
i opakovaně,

které

prokazují

existenc'l

v čl.

7,3

uvedeného

pojištěni,

a

to

ČI.8
Porušení smluvních povinností

8.1

8.2

V přlpadě prokazatelného porušeni povinnosti Poskytovatele k zachováni mlčenlivosti podle
5 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Klientovi smluvnl pokutu ve výši 50.000,(slovy: padesát tisic korun českých), a to za každý jednotlivý případ.

čl.
Kč

Zaplacenim smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti i v případě, že jde o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

Čl. 9
Odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy

9,1

Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským
zákoníkem nebo jinými právními předpIsy, Plnění poskytnuté smluvním'l stranam'l do účinnosti
odstoupeni zůstává odstoupením nedotčeno.

9,2

Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode
dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení
bylo doručeno do 5 dnů od jeho odesláni doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou.

9.3

Kterákoli ze smluvnlch stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta je
a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
V pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena do 5 dnů od jejího odeslání
doporučenou poštovní zásill<ou s dodejkou.
trlměslční

9.4

Poskytovatel je povinen upozornit Klienta na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku
škod hrozících Klientovi nedokončenlm činnosti dle této Smlouvy,

Čl. 10
Závěrečná

10.1

Smlouva nabývá

účinnosti

ustanovení

dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

10.2 Smlouva se uzavírá na dobu 2 let.
10.3 Veškeré změny Smlouvy lze provést pouze formou plsemných dodatků schválených všemi
smluvními stranami.
10.4 Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Poskytovatel bere na vědomí, že Klient
považuje účast Poskytovatele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za
potvrzení skutečnosti, že Poskytovatel je ve smysíu ustanoveni § 5 odst. 1 zákona Č, 89/2012 Sb.,
občanský zákonlk, schopen při plnění této smlouvy jednat se znalosti a pečlivostí, která je s jeho
povoláním nebo stavem spojena, s tím, že přlpadné jeho jednání bez této odborné péče půjde
k jeho tíži.
10.5 Smlouvaje vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž
dva (2) Poskytovatel.
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čtyři

(4) obdrží Klient a

10.6 Vpřlpadè, že jakákoliv lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou
prohlašeny příslušným Soudem Za neplatné, nulitní či nevymahatelne, Zůstanou Zbývající
ustanovení této Smlouvy v plne platností a účinností a nebudou v žádném ohledu ovlivněna,
narušena nebo Zneplatnena. Smluvní Strany Se Zavazují, že takove neplatné či nevymahatelnê
ustanovení nahradí jiným Smíuvním ujednáním ve Smyslu této Smlouvy, které bude platné, účinné
a vymahatelne.

ăířăžł/f

V Praze dne ŽçŽŽý//j

Za Klienta
Mgr. Aleš Cejna , MPA

Za Poskytovateíe
JUDr. Jan Olejníček, advokát

pověřený vede øı Oívı ÚıvıČ Praha 15
na Zakladě Z

ocnëní usnesením

Rady MČ P ha 15 č. R-400

ze dne 22.7.2015
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