Česká republika
MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, P.O.BOX 77
118 10 Praha 1
Tel.: 257043449

Fax: 257042609

IČ 00006947

V Praze dne 20. února 2012
Č. J.: MF - 25205/2012/23-232/BA
Věc:

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Referent:

Ing. Lýdie Bažantová,  257043449

Příloha:

Návrh smlouvy

Adresáti výzvy

Právní poradenství a zastupování v právně složitých případech
I. Vymezení a předmět veřejné zakázky
Právní poradenství včetně zpracovávání odborných stanovisek v právně složitějších
případech, které mají vztah k níže uvedeným právním předpisům a právním oblastem:
 zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České
republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a
o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých
věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a
zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
 tzv. historické pohledávky a závazky Ministerstva financí, tj. pohledávky a závazky
související s činností bývalého Likvidátora peněžních ústavů a podniků, resp. později
Správy pro věci majetkové a devizové a Majetkového úřadu,
 mezivládní náhradové dohody,
 právo Evropských společenství,
 likvidace majetkových podstat tzv. historických peněžních ústavů a
 další právní předpisy vztahující se k činnosti odboru 10 Kabinet minstra a odboru 44
Náhradové agendy, vyjma náhradové agendy tzv. Benešových dekretů
Předmětem veřejné zakázky jsou dále činnosti spojené s právním zastupováním Ministerstva
financí před obecnými soudy, Ústavním soudem České republiky, správními soudy nebo
správními orgány ve věcech:
 odškodňování za majetek zanechaný českými státními občany na území cizího státu
 zastupování České republiky - Ministerstva financí jakožto poškozeného v trestním
řízení, a to všech jeho stadiích
 zastupování České republiky - Ministerstva financí v občanskoprávních majetkových
sporech, zejména ve věcech o určení vlastnického práva, vyjma náhradové agendy tzv.
Benešových dekretů.
II. Doba a místo plnění veřejné zakázky

a) Doba plnění: na dobu určitou, do vyčerpání stanoveného limitu 1,999.999,- Kč
b) Místo plnění: Praha, příslušné soudy
III. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo osvědčení advokáta o členství v České
advokátní komoře, popř. jeho úředně ověřená kopie.
IV. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny. Jediným kritériem je cena za hodinu
poskytovaných právních služeb dodavatelem bez DPH.
V. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
a) Nabídková cena bude uvedena v Kč včetně DPH a bez DPH. Pro případ, že bude
dodavatel právnickou osobou (veřejná obchodní společnost, společnost s ručením
omezeným popř. sdružení) bude cena stanovena jednotně pro všechny osoby
tvořící tuto právnickou osobu.
b) Platební podmínky: úhrada za 20 dní po obdržení daňového dokladu.
VI. Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat osobně
a) Nabídku v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem (případně
podpisem - fyzická osoba) a na přední straně označené „Výzva - NEOTEVÍRAT Poskytování právních služeb – odd. 232/BA“ zašlete doporučeně poštou, nebo
předejte osobně v podatelně na adrese zadavatele: Ministerstvo financí,
Letenská 15, P. O. Box 77, 118 10 Praha 1.
b) Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději do 6. března 2011
VII. Další podmínky
a) Uchazeči o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast
v tomto zadávacím řízení.
b) Výsledek výběrového řízení se nesděluje všem uchazečům, pouze vybraný uchazeč
je vyzván k podpisu smlouvy.
c) Nejsou přípustné námitky uchazečů.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.

JUDr. Miluše
Stloukalová
...……………………………………

Digitálně podepsal JUDr. Miluše Stloukalová
DN: c=CZ, cn=JUDr. Miluše Stloukalová, o=Česká
republika - Ministerstvo financí, ou=11149,
ou=Letenská 15, Praha, 118 10, ou=Ministerstvo
financí, email=Miluse.Stloukalova@mfcr.cz,
title=vedoucí oddělení, serialNumber=ICA 10168243
Datum: 2012.03.06 09:12:33 +01'00'

Zadavatel
JUDr. Miluše Stloukalová
Vedoucí oddělení 232
Zadávání veřejných zakázek

Příloha k č.j. MF-25205/2012/23-232/BA

Smlouva o poskytování právních služeb
uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 566 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Článek I.
Smluvní strany
1.

…………………………, advokát
jako člen Advokátní kanceláře ………………………………
se sídlem ………………………………………………………
IČ: …………………
DIČ: ……………….

bankovní spojení: účet č.
registrace: Česká advokátní komora, osvědčení č. ………
(dále jen „advokát“)
a
2.

Česká republika - Ministerstvo financí
jednající JUDr. Monikou Vláčilovou, ředitelkou odboru 44, na základě pověření
ministra financí ze dne 21. 1. 2011, č.j. 44/17 898/2011
a Ing. Miloslavem Müllerem, ředitelem odboru 10 na základě ustanovení čl. 16 odst. 2 a čl. 5 odst. 1
Organizačního řádu Ministerstva financí
se sídlem Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
(dále jen „klient“)

spolu uzavírají tuto smlouvu:

Článek II.
Předmět smlouvy
1.

Advokát se zavazuje přednostně poskytovat klientovi právní poradenství včetně zpracování odborných
stanovisek vztahujících se k těmto právním předpisům a oblastem:









zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České
republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a
o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých
věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a
zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
tzv. historické pohledávky a závazky Ministerstva financí, tj. pohledávky a závazky
související s činností bývalého Likvidátora peněžních ústavů a podniků, resp. později
Správy pro věci majetkové a devizové a Majetkového úřadu,
mezivládní náhradové dohody,
právo Evropských společenství,



2.

Advokát se dále zavazuje přednostně poskytovat klientovi právní služby spočívající v zastupování před
obecnými soudy, Ústavním soudem České republiky, správními soudy nebo správními orgány v těchto
oblastech:





o

5.
6.

odškodňování za majetek zanechaný českými státními občany na území cizího státu
zastupování České republiky - Ministerstva financí jakožto poškozeného v trestním
řízení, a to všech jeho stadiích
zastupování České republiky - Ministerstva financí v občanskoprávních majetkových
sporech, zejména ve věcech o určení vlastnického práva, vyjma náhradové agendy tzv.
Benešových dekretů

Právní služby uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou poskytovány na základě žádosti klienta zejména
formou
a)
b)

4.

likvidace majetkových podstat tzv. historických peněžních ústavů a
další právní předpisy vztahující se k činnosti odboru 10 Kabinet ministra a odboru 44
Náhradové agendy, vyjma náhradové agendy tzv. Benešových dekretů.

poskytování porad a konzultací při řešení problémů vzniklých při činnosti klienta,
příprava a sepisování potřebných písemností právního charakteru, zejména zpracování právních rozborů
a sepisování listin

Právní služby budou poskytovány osobně advokátem a advokát je oprávněn k plnění povinností
vyplývajících z této smlouvy se souhlasem klienta použít třetí osoby.
Právní pomoc bude podle potřeby klienta poskytována buď v sídle advokáta, v sídle klienta nebo v sídle
příslušného soudu. Přesný časový rozvrh bude upřesněn na základě dohody advokáta s klientem.
Rozsah právních služeb, poskytovaných advokátem nepřesáhne částku ve výši 1.999.999,- Kč bez daně z
přidané hodnoty a z tohoto důvodu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Článek III.
Povinnosti klienta
1.
2.
3.

Klient se zavazuje poskytnout advokátovi potřebnou součinnost, zejména poskytnout advokátovi potřebné
doklady, pokyny a informace, jež jsou účelné k efektivnímu poskytování právních služeb, a to ve lhůtě
nejdéle do 15 dnů od žádosti advokáta, popř. později v případě nutnosti získání dokladů od třetí osoby.
Klient se zavazuje zaplatit advokátovi za jeho činnost odměnu podle čl. VI této smlouvy.
Klient se zavazuje, že pokud si to činnost advokáta vyžádá, udělí advokátovi písemnou plnou moc
pro zastupování v konkrétních projednávaných věcech.

Článek IV.
Povinnosti advokáta
1.

Advokát se zavazuje:

a) vykonávat činnost, k níž je podle této smlouvy zavázán, řádně a s vynaložením odborné péče,
b) dbát při své činnosti pokynů klienta, jednat v souladu s jeho zájmy, které advokát zná nebo znát musí, a dbát
na dobré jméno klienta,

c) neposkytovat obsah právních posouzení dle této smlouvy jiným osobám bez souhlasu klienta,
d) vykonávat sjednanou činnost v souladu se zásadami poctivého obchodního styku bez nátlaku a v souladu s
dobrými mravy,

e) zabezpečovat ochranu údajů o skutečnostech a osobách, které v rámci své činnosti podle této smlouvy získal
a tyto údaje považovat za přísně důvěrné,

f) zachovávat mlčenlivost o právně významných, ekonomických, organizačních a dalších skutečnostech, o
kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, v rozsahu a za podmínek stanovených právním řádem
České republiky,
g) uchovávat doklady, jež nabyl v souvislosti s činností podle této smlouvy, a to po dobu, po kterou mohou být
tyto doklady právně významné pro klienta, nejdéle však po dobu dvanácti měsíců,
h) oznámit klientovi, že plnění dle této smlouvy překročí částku 1.999.999,- Kč bez daně z přidané hodnoty, a

to v době ne kratší než tři měsíce před touto skutečností.

2. Advokát se zavazuje pravidelně podle potřeby předkládat klientovi zprávy o provedených pracích a
výkonech v rámci poskytování právních služeb s návrhy dalšího postupu. Klient se zavazuje závěry a
navrhovaná opatření v těchto zprávách s advokátem projednat bez zbytečného odkladu tak, aby byly zjištěny
co nejúčinnější způsoby právních služeb.

Článek V.
Prohlášení advokáta
1.

2.

Advokát prohlašuje, že nezastupuje či neposkytuje či neposkytoval právní radu jiné právnické či fyzické
osobě ve věci uplatnění nároků vztahujících se k předmětu poskytovaných právních služeb a nebude tak
činit ani do budoucna, nejméně po dobu 1 roku ode dne ukončení plnění dle této smlouvy, a zejména v této
souvislosti nezneužije informací získaných při plnění jeho povinností dle této smlouvy.
Pro případ porušení povinnosti advokáta dle čl. IV odst. 1 písm. b) a c) a při porušení či nepravdivosti
prohlášení dle odst. 1 tohoto článku sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za
každé jednotlivé porušení povinnosti advokátem. Právo na náhradu škody není ujednáním obsaženým v této
smlouvě dotčeno.

VI.
Smluvní odměna
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách
advokátů za poskytování právních služeb, dohodly, že klient uhradí advokátovi za právní pomoc uvedenou v
čl. II této smlouvy hodinovou smluvní odměnu ve výši …………… (slovy: ………………… korun
českých) za jednu hodinu odvedené práce. K této částce bude přičtena příslušná sazba daně z přidané
hodnoty.
Tato odměna nezahrnuje náhradu nákladů advokáta vynaložených jím při poskytování právních služeb podle
této smlouvy, pokud se smluvní strany o konkrétním účelně vynaloženém nákladu nedohodnou jinak. V
souladu s ustanoveními § 13 a § 14 vyhlášky č. 177/l996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů
za poskytování právních služeb, budou tyto náklady uhrazeny klientem na základě faktury - daňového
dokladu vystavené advokátem a doručené klientovi.
Splatnost řádně vystaveného dokladu - faktury, obsahující náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu § 13 a zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, činí 21 dnů ode dne doručení klientovi.
Klient má právo daňový doklad - fakturu advokátovi před uplynutím splatnosti vrátit, aniž by došlo k
prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nebo náležitosti dle uvedených právních předpisů.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného nebo doplněného
daňového dokladu - faktury klientovi
Dnem zaplacení odměny za poskytnuté právní služby se pro účely této smlouvy rozumí den odepsání částky
z účtu klienta.
Smluvní odměna advokáta včetně náhrady hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s
poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační
poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie nepřekročí částku 1,999.999,Kč bez DPH.

Článek VII.
Doba trvání smlouvy
1.

2.

3.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do vyčerpání finančního limitu stanoveného ustanovením § 12
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s měsíční výpovědní
lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne následujícího měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní
straně.
Advokát i klient jsou navzájem povinni ve lhůtě jednoho měsíce ode dne ukončení této smlouvy vypořádat
si to, co si během poskytování právních služeb podle této smlouvy poskytli, zejména advokát je povinen
vrátit dokumenty, které od klienta k plnění této smlouvy obdržel, a klient je povinen doplatit řádně
vyúčtovanou odměnu.
Advokát je povinen zajistit, aby klient neutrpěl při ukončení této smlouvy na svých právech nebo
oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Smluvní strany se zavazují zachovávat přísnou mlčenlivost o této smlouvě a všech informacích, které v
souvislosti s touto smlouvou a jejím naplněním nabyly. Ustanovení zák.č. 106/1999 Sb.,o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zůstává nedotčeno.
2. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy
nevyplývá něco jiného, zejména ustanoveními zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších
předpisů, a dalšími právními předpisy.
3. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným zůstávají ostatní ustanovení i nadále
v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy
přecházejí na jejich právní nástupce.
4. Tuto smlouvu lze zrušit pouze písemně. Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze číslovanými dodatky
po odsouhlasení oběma smluvními stranami, podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věci této
smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.
5. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z
této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou peněžitých pohledávek
za druhou smluvních stanou.
6. Tato smlouva se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplná ujednání mezi
smluvními stranami a nahrazuje všechny dosavadní smlouvy, dohody a ujednání vztahující se k předmětu
smlouvy, která byla v minulosti učiněna v písemné podobě, popřípadě v ústní formě.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž advokát obdrží jeden stejnopis, který má platnost
originálu, a klient obdrží dva stejnopisy, které mají platnost originálu.
9. Tato smlouva obsahuje celkem 5 (slovy:pět) stran textu.
10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni. Tuto skutečnost smluvní strany stvrzují
svým podpisem.

V Praze dne ............................

V Praze dne ............................

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

…………………………………

.....................................................
Ing. Miloslav Müller

.....................................................
advokát

.....................................................
JUDr. Monika Vláčilová

