
SMLOUVA

o poskytování poradenských služeb

uzavřená mezi

KOVANDA, TYKALOV Á advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Praha 1, Vodičkova 28

za niž jedná Mgr. Eva Tykalová, jednatel
IČ: 28499166

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-3477660237/0100

(dále jen "Poradce")

a

Českou republikou - Ministerstvem financí ČR
se sídlem Praha 1, Letenská 15

jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Zídek
IČ:00006947

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 332800110710

(dále jen "MF")

(společně též "Smluvní strany")

Jako inominátní smlouvu podle zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů



Obě smluvní strany, s úmyslem být touto smlouvou (dále jen "Smlouva") vázány, se dohodly
na následujícím znění Smlouvy:

Článek 1
Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poradce provést poradenské služby týkající se
právní podpory odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi (dále jen
"poradenské služby") a závazek Ministerstva financí (dále "MF") uhradit cenu dle
článku 2 níže, to vše za podmínek uvedených dále v této Smlouvě.

1.2 V rámci poradenských služeb Poradce dodá MF požadované výstupy a další jednotlivá
Plnění tak, jak jsou specifikována v Příloze Č. 1 této Smlouvy (dále jen "Plnění").

1.3 Poradce se zavazuje odevzdat MF v rámci předávání Plnění a jeho ucelených dílčích
částí i všechny podklady, které byly získány nebo vytvořeny z prostředků MF.

1.4 Poradce bude při poradenských službách postupovat v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a jinými právními předpisy, které se vztahují k předmětu Smlouvy.

1.5. Poradce je povinen sestavit vždy ke každému 5.dni měsíce následujícího po měsíci,
v němž vykonal činnost, výkaz činnosti, kterou vykonal v předchozím měsíci spolu
s uvedením počtu hodin poskytování činnosti (dále jen "výkaz činnosti")

Článek 2
Cena a platební podmínky

2.1 MF se zavazuje zaplatit Poradci za poradenské služby provedené na základě této
Smlouvy cenu v české měně a v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., o cenách, jak je
uvedena v Příloze Č. 2 této Smlouvy (dále jen "Cena").

2.2 Cena bude hrazena MF na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
Poradcem. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména se zákonem Č. 561/1993, o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a se zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a musí obsahovat číslo daňového dokladu (faktury), datum vystavení,
obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, právní formu, IČ Poradce a MF, číslo
bankovního účtu Poradce, předmět fakturace, fakturovanou Cenu v české měně (bez
DPH v české měně, % sazba DPH, DPH v české měně, Cena v české měně s DPH).
Přílohou daňového dokladu (faktury) bude podepsaný akceptační protokol (Příloha č.

3 této Smlouvy) a výkaz činnosti dle čl. 1.5.
2.3 Splatnost faktury vystavené Poradcem je dvacet jedna (21) dní od data doručení

daňového dokladu (faktury) MF. V případě, že splatnost faktury připadne na den
pracovního klidu nebo na den pracovního volna, bude se za den splatnosti považovat
nejblíže následující pracovní den.

2.4. MF má právo daňový doklad (fakturu) Poradci před uplynutím lhůty splatnosti vrátit,
aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné
náležitosti, chybí-li na daňovém dokladu (faktuře) některá z náležitostí, chybí-li kopie

akceptačního protokolu.
2.5 Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury), má Poradce právo na

úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí Nařízením vlády č. 142/1994 Sb., který
se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle Občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů.

2.6 Cena za Plnění předmětu Smlouvy uvedená v Příloze Č. 2 této Smlouvy je neměnná a
představuje nepřekročitelný limit.



Článek 3
Součinnost Ministerstva financí

3.1 Pro účely Plnění předmětu Smlouvy Ministerstvo financí (dále "MF") poskytne
Poradci potřebnou součinnost, zejména veškeré dostupné informace a materiály nebo
jiné potřebné podklady nezbytné pro splnění závazků Poradce podle této Smlouvy.

3.2 MF s Poradcem projedná rozsah Plnění, včetně rozsahu dílčích Plnění, a vymezí úkoly
Poradce a MF v souladu s článkem 1.2.

3.3 MF se zavazuje přejímat jednotlivá dílčí Plnění, pokud odpovídají dohodnutému
rozsahu, na základě akceptačního protokolu odsouhlaseného oběma stranami.

Článek 4
Autorská práva

4.1 Dojde-li při Plnění této Smlouvy Poradcem k vytvoření díla, které muze být
předmětem autorských práv, náležejí tato práva výlučně Poradci, který se tímto
zavazuje převést na MF k takto vytvořenému dílu časově neomezené bezplatné a
nevýlučné užívací právo.

Článek 5
Zachování mlčenlivosti

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za citlivé informace považují:
o veškeré postoupené dokumenty a informace MF a informace obchodní,

marketingové, finanční nebo organizační povahy,
o výstupy, metodologie a know-how získané od druhé Smluvní strany v souvislosti

s Plněním předmětu této Smlouvy a
o všechny další skutečnosti, se kterými se Poradce setká při Plnění předmětu této

smlouvy.
5.2 Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o citlivých informacích.

5.3 Povinnost dodržování mlčenlivosti o citlivých informacích, o nichž se hovoří v tomto
článku, se nevztahují na informace:
_ které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením
ustanovení tohoto článku ze strany příjemce;

_ které jsou příjemci známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto
informací od druhé smluvní strany;

_ které budou následně příjemci sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež
rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána.

V případě, že MF bude požadovat rozmnožení či předání citlivých informací
vytvořených Poradcem v souvislosti s poradenskými službami třetím stranám nad
rámec tohoto článku, musí tak učinit v písemné žádosti Poradci, jež musí obsahovat
úplné zdůvodnění daného rozmnožení či předání. Udělení písemného souhlasu
Poradcem s uvedeným rozmnožením či předáním může být odmítnuto, ne však
bezdůvodně. Toto však neplatí v případě rozmnožení nebo předání těchto informací
orgánům státní správy, v souladu s obvyklými souvisejícími postupy.

5.4 Poskytne-li MF v souladu se zněním tohoto článku citlivé informace získané od
Poradce v souvislosti s Plněním předmětu této Smlouvy třetím osobám, budou tyto
citlivé informace poskytovány a rozmnožovány v úplnosti, včetně případných
prohlášení o omezení odpovědnosti.



Článek 6
Ukončení Smlouvy

6.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2012. V případě, že jedna ze
smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně, že nemá zájem na obnovení této
smlouvy, nejpozději do 30.11.2012, smlouva se automaticky obnovuje o jeden rok.

6.2 Tuto smlouvu lze ukončit předčasně písemnou dohodou obou stran.

6.3 Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí bez odůvodnění s výpovědní dobou

dvou měsíců.
6.4 Odstoupení od této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Podstatným porušením se rozumí na straně Poradce, pokud tento neposkytne
poradenské služby ani na základě opakované výzvy k jejich poskytnutí, a to nejpozději
do dvou týdnů ode dne doručení opakované výzvy ani v této lhůtě nesdělí závažné
okolnosti, které mu v tom brání. Podstatným porušení na straně MF se rozumí
prodlení s platbou dle daňového dokladu (faktury) vystavené v souladu s touto
smlouvu přesahující 30 dní.

Článek 7
Vyšši moc

7.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s Plněním závazků dle této
Smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen
"vyšší moc"). Za vyšší moc ve smyslu této Smlouvy se považují mimořádné okolnosti
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po
jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti
nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí,
které lze rozumně v dané situaci požadovat (§ 374 Obchodního zákoníku). Za vyšší
moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských
poměrů povinné strany a dále překážky Plnění, které byla tato strana povinna překonat
nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných
právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti převést na třetí
osobu (subdodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla
povinná strana již v prodlení. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které
mohla a měla povinná strana při uzavírání Smlouvy předpokládat, že patrně nastane.

7.2 Je-li některé ze stran zabráněno plnit své závazky z některého z výše uvedených
důvodů, oznámí druhé straně tyto okolnosti a druhá strana přiměřeně prodlouží lhůtu

Plnění této Smlouvy.

Článek 8
Oznámení

8.1 Kromě případů výslovně uvedených v této Smlouvě budou veškerá oznámení mezi
smluvními stranami učiněna písemnou formou, v českém jazyce, předána osobně či
odeslána doporučeným dopisem, faxem nebo emailem, a to na adresu či emailovou
adresu druhé strany uvedené v této Smlouvě s uvedením příjemce nebo na jinou
adresu či jinému adresátovi, které může daná strana určit prostřednictvím oznámení
učiněného v souladu s tímto článkem, a budou považována za doručená:

a) v případě osobního doručení předáním;
b) v případě odeslání doporučeným dopisem třetím (3) dnem po odeslání na

adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy;
c) v případě odeslání emailem při přijetí potvrzení o přijetí z příjemcova počítače,

pokud je zpráva přijata v pracovní den do 17.00 hod., a v opačném případě
následující pracovní den po pracovním dni, kdy byla zpráva odeslána.



8.2 Adresy, telefonní a faxová čísla smluvních stran pro účely předchozího článku budou
následující:
Pro Poradce: na adresu uvedenou v úvodu Smlouvy
MgL Eva Tykalová
Email: eva.tykalova~ktlegal.cz
Tel.: 224162242/3

Pro MF: na adresu uvedenou v úvodu Smlouvy
Ing. Tomáš Zídek
Email: tomas.zidek@mfcLcz

Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

9.2 Smluvní strany se seznámily s obsahem této Smlouvy a souhlasí s tím, že budou
vázány jejími ustanoveními. Dále souhlasí, že tato Smlouva obsahuje kompletní a
jedinečné znění dohody mezi nimi vzhledem k předmětu Smlouvy, která je nadřazena
všem předchozím návrhům ústním či písemným a veškeré další komunikaci mezi
oběma stranami vztahující se k předmětu Smlouvy.

9.3 Veškeré změny Smlouvy budou učiněny formou písemného dodatku k této Smlouvě
podepsaného oběma stranami.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se použije
právní řád České republiky, zejména zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů. Veškeré případné spory vzniklé z této Smlouvy bude řešit
příslušný soud České republiky.

9.5 Pokud budou jakákoliv ustanovení této Smlouvy uznána neplatnými či neúčinnými,
zbývající část Smlouvy zůstane nadále plně v platnosti a účinnosti, pokud zůstane
funkčním nástrojem k dosažení záměrů obou stran. Smluvní strany dále souhlasí s tím,
že nahradí neplatná a nevykonatelná ustanovení vzájemně přijatelným platným,
zákonným a vykonatelným ustanovením, které bude odrážet záměry smluvních stran
obsažené v původním ustanovení.

9.6 Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nelze bez souhlasu druhé strany převést
na třetí stranu.

9.7 Veškeré přílohy Smlouvy jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

9.8 Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na
dobu neurčitou.

9.9 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden
obdrží MF a jeden Poradce.

NA DŮKAZ ČEHOŽ smluvní strany tuto Smlouvu podepsaly následovně:

V Praze dne: 45: tť-. $J1~ V Praze dne: 1. ;. /ki,t

Ing. Tomáš Zídek '

KOV ANDA, TYKALOV Á advokátní kancelář S.LO.
KO~, ~k~Yc~~;~VÁ

Vodičk 'a b:K. II () (JOPraha I
.: 224 162 24' - 3

Česká republika
Ministerstvo fina

MJC :"E'Y':) (w, 1,j ';lq;MYl) 166, gr. va lyha o •.a



Příloha ě. 1

Rozsah Plnění

V souladu s článkem 1 Smlouvy se strany dohodly na tomto rozsahu Plnění

• konzultace vedených správních řízení, zejména nestandardních žádostí

• právní posouzení metodických vzorů a vzorů dokumentů SDSL

• konzultace právní problematiky spojené s vyjádřeními pro rozhodnutí včetně

náležitostí odůvodnění, autoremedura, odvolací řízení (rozhodnutí, usnesení, výzva)

• právní podpora při vedení správních řízení a vydávání rozhodnutí

• právní poradenství ve vztahu ke komunikaci MF s třetími osobami (např.

provozovateli, městy a obcemi, žadateli o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.)

• žaloby - příprava argumentace pro zastupující AK



Příloha č. 2

Cena za Plnění

Celková cena za Plnění dle s ecifikace v Příloze č. 1 této Smlou činí 2.500 - Kč +
rříslušné DPH za každou hodinu osk ování oradenské činnosti. Tato cena bude ze stran
MF uhrazena na základě faktury vystavené vždy měsíčně po převzetí prací.



Příloha č. 3

Akceptační protokol

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 110 18 Praha 1

KOV ANDA, TYKALOV Á advokátní kancelář S.f.O.

Praha 1, Vodičkova 28

Potvrzuji, že k datu podpisu tohoto Akceptačního protokolu byly řádně, včas a v očekávané
kvalitě zajištěny výstupy v souladu se Smlouvou o provedení poradenských služeb, uzavřenou
dne mezi Ministerstvem financí a Poradcem.

Zároveň potvrzuji, že KOVANDA, TYKALOV Á advokátní kancelář S.f.O.

je oprávněna vystavit fakturu ve výši Kč, (slovy ----------),
včetně 20 % DPH.

Akceptoval: Předložil:

V Praze dne: V Praze dne:

Ministerstvo financí KOV ANDA, TYKALOV Á advokátní kancelář S.f.O.

Ing. Tomáš Zídek Mgr. Eva Tykalová
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