
Smlouva o poskytování právních služeb

Ministerstvo financí české republiky
se sídlem Praha 1, Letenská 525lI5
IČ 00006947
DIČ: CZ000O6947
zastoupené: Mgr. Radoslavem Bulířem, náměstkem ministra financí

(dále jen,,klient" nebo,,MF ČR")

a

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát
se sídlem Praha 7, Dukelských hrdinů 34313
IČ 60768266
D|Č: CZ7506305543

(dále jen ,,advokát")

uzavírají
podle zákona o advokacii tuto smlouvu o poslrytnutí právních služeb:

I.
Úvodní ustanovení

MF ČR a advokát uzavírajítuto smloulu o poskytování právních sluŽeb nazákladě výsledků

veřejné zakánky malého rozsahu ,,Právní poradenství _ compliance program", kterou

MF ČR vyhlásilo dne 30. záŤi 2OI3 s tím, že aďvokát v zadávacimŤizení nabídl nejniŽší cenu

za jednu hodinu práce.

II.
Předmět smlouty

1. Touto smlouvou Se zavazuje advokát klientovi poskýnout právni sluŽby

spočívaj ící v poradenské činnosti.

2. Předmětem právního poradenství bude:

a) vytvoření metodiky zaveďení Compliance programu v právnických osobách,

v nichŽ má Česká republika majetkový podíl, který spravuje MF ČR;
b) konzultace poskytované MF Čn v pruběhu implementace Compliance

programu ve vybraných právnických osobách;
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1.

2.

1.

c) zhodnocení dosažení souladu implementovaného Compliance programu

s vývořenou metodikou.

III.
Povinnosti advokáta

Advokát je povinen podle potřeby a podle pokynů klienta poskýovat mu včas a řádně

kvalifikované právní poradenství po celou dobu průběhu prací na compliance programu.

Výsledky své činnosti je advokát povinen předávat MF ČR formou dílčích písemných

zpráv.

Plnění dle čl. II. bodu 2. písm. a) této smlouvy bude advokátem předáno MF ČR
do 30. Ííjna20l3.

Plnění dle čl. II. bodu 2. písm. b) a c) této smlouvy bude advokátem předáno, resp.

poskytováno, MF ČR ao 30. června 2OI4.

IV.
Povinnosti klienta

Klient se zavazuje, že advokátovi pro operativní styk zabezpečí vstup do budovy MF ČR
a bude mu nápomocen při získávání nutných podkladů k naplnění předmětu této smlouvy.

Klient se zavazuje poskytovat advokátovi včasné, pravdivé a úplné informace potřebné

pro plnění předmětu této smlouvy.

v.
Odměna advokáta

Při stanovení odměn za právní služby vycházi advokát z počtu odpracovaných hodin'

zaněž účtuje předem stanovené hodinové sazby. Hodinová sazba advokáta činí 3.388,- Kč
včetně DPH. Tato hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady a výdaje advokáta.

Celková odměna advokáta za služby poskýované.podle této smlouvy nepřesáhne částku

1.210.000,-- Kč včetně DPH.

odměna advokáta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy klient obďrží advokátem vystavený

daňový doklad. Dnem zaplaceni odměny se rozumí den odepsání ěástky zilčtuklienta.

vI.
Doba plnění

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do 30. června 2014.



VII.
Řešení sporů

U všech sporů vzniklých ztéto smloury a v souvislosti s ní, které

jednáním mezi stranami, bude za\ožena pÍavomoc obecných soudů

rozhodnout.

se nepodaří odstranit

České republiky spor

VIII.
Závérečná ustanoveni

l. Yztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními $ 566 a

zákoníku o mandátní smlouvě.

násl. obchodního

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.

obsah smlouvy můŽe b;u1 měněn pouze písemnými dodatky podepsanými oběma

smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichžkaždý má platnost originálu. Klient
obdrží dvě a advokátjedno vyhotovení.

Klient muže tuto smlouvu písemně r,ypovědět s účinností ode dne následujícího

po doručení výpovědi, je přitom povinen poskýnout advokátovi úhradu za dosud

provedené práce. Advokát může tuto smloulrr písemně vypovědět s účinností ode dne

následujícího po doručení výpovědi. od účinnosti výpovědi je advokát povinen

neprodleně ukoněit svoji činnost podle této smlouvy a upozornit klienta na opatření

potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody spojené s nedokončenou činností.

Advokát při ukončení své činnosti neprodleně vráti klientovi dokumenty ziskané

od klienta.

Po uplynutí posledního dne výpovědní lhůty při výpovědi podané klientem je advokát

povinen činnost podle této smlouvy ukončit. Je však povinen písemně upozornit klienta

na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně spojené

s nedokončením činnosti související Se zaŤizováním záIežitosti. Za činnost řádně

uskutečněnou do ukončení výpovědní lhůty má advokát nárok na poměrnou část odměny.

Všechna podaní podle této smlouvy mohou b1.t doručena osobně, poštou, faxem nebo

elektronickou poštou druhé straně' a to na následující adresy:
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Ministerstvo financí CR
Letenská 15' 118 10 Praha 1

K rukám Ing. Jiřiny Vorlové a Ing. Josefa Petříka

Advokátní kancelář
Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

TeI.:266 316 690

Fax:266 316 692

K rukám doc. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D.

Y Praze dne 14. října20l3
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Mgr. Radoslav Bulíř
núměstek ministra Jinancí
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