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RÁMCOVÁ SMLOUVA NA SLUŽBY 

Č. 2020/OIVZ/006 
 

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění (dále také jen „Smlouva“ nebo „Rámcová smlouva“) 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel:            Městská část Praha 7  
zastoupený:                Mgr. Janem Čižinským, starostou MČ Praha 7 
sídlo:    U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 
IČO:                                00063754 
bankovní spojení:               Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:                       
   
telefon:                             
e-mail:                               
 
(dále jako „Objednatel“) 
 
 
Poskytovatel č. 1:                 Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.  

zastoupený:   Mgr. et Mgr. Josefem Fiřtem, LL.M., advokátem a jednatelem 

sídlo/místo podnikání: Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 – Nové Město  

IČO:    29143608 

DIČ:    CZ29143608  

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C,  

vložka 203759 

bankovní spojení:  Fio Banka, a.s. 

č.ú.:      

tel.:      

e-mail:      
 
 (dále jako „Poskytovatel č. 1“ nebo „KF Legal“) 
 
a 
 
Poskytovatel č. 2:                 VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.  

zastoupený:   Mgr. Vítem Veselým, jednatelem   

sídlo/místo podnikání: Politických vězňů 1511/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO:    24230146 

DIČ:    CZ24230146 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C,  

vložka 200352 

bankovní spojení:  Expobank CZ a. s. 

č.ú.:      

tel.:     

e-mail:     
 
 (dále jako „Poskytovatel č. 2“ nebo „VHK Partners“) 
 
(dohromady dále také jen „Poskytovatel“ nebo „Poskytovatelé“) 
 
(Objednatel a Poskytovatelé dále společně také jen „Smluvní strany“) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato smlouva č. 2020/OIVZ/006 je uzavřená na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. 

usnesení 0292/20-R z jednání č. 28 ze dne 12. 5. 2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Tato Rámcová smlouva na služby se dvěma poskytovateli se uzavírá na základě veřejné 

zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování právních a konzultačních 

služeb pro potřeby Městské části Praha 7“, zadávané v souladu s § 6 a § 31 mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") a 

v souladu s Pravidly č. 3 pro zadávání veřejných zakázek MČ Praha 7. Rámcová smlouva je 

uzavírána v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a příslušnými ustanoveními zákona č. 

85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), a 

vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Poskytovatelé prohlašují, že se náležitě seznámili se všemi zadávacími podmínkami této 

veřejné zakázky, že jsou jim známy veškeré podmínky plnění, že disponují takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí plnění za dohodnuté 

ceny uvedené v této Rámcové smlouvě, a že jsou způsobilí ke splnění všech svých závazků 

podle této Smlouvy a že jsou oprávnění k poskytování právních služeb.  

 

 

Čl. II 

Účel a předmět Smlouvy 

 

1. Účelem této Rámcové smlouvy je analogicky s § 131 ZZVZ ujednání podmínek, za 

kterých budou Objednatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na základě této 

Smlouvy. Veřejné zakázky budou zadávány postupem s obnovením soutěže analogicky s 

ustanovením § 135 ZZVZ a dle postupu uvedeného níže ve Smlouvě. 

2. Předmětem plnění je poskytnutí komplexních právních služeb a konzultačních služeb dle 

potřeby Objednatele v případech, kdy není Objednatel schopen tyto služby pokrýt 

vlastními silami. Plnění nezahrnuje právní služby při zastupování v soudních, rozhodčích, 

smírčích a správních řízeních a při přípravě k těmto řízením v souladu s § 29 písm. k) 

ZVVZ a administrace zadávacích či koncesních řízení. 

3. Právní a konzultační služby budou poskytovány v oblasti soukromého a veřejného práva 

a budou zahrnovat zejména tyto činnosti:  

a. kontrola a tvorba smluv, 

b. posuzování smluvních vztahů z hlediska jejich vhodnosti a výhodnosti pro 

zadavatele a vyplývajících rizik pro objednatele, 

c. právní poradenství při zadávacích a výběrových řízeních,  

d. zastupování objednatele při jednáních s orgány státní moci a správy, soudy, a 

dalšími soukromoprávními či veřejnoprávními subjekty (pokud se nejedná o 

zastupování v rámci soudního, rozhodčího, smírčího nebo správního řízení),  

e. příprava podkladů pro jednání s třetími osobami, 

f. vypracovávání odborných právních posudků, analýz, stanovisek, právních rozborů, 



 3 

g. právní poradenství při zpracování vnitřních norem, pravidel atd., 

h. právní poradenství v pracovněprávních vztazích. 

4. Touto Smlouvou smluvní strany mezi sebou ujednávají všechny podmínky poskytování 

služeb, které jsou závazné po celou dobu trvání Smlouvy.  

5. Předmětem této Smlouvy je na straně jedné rámcový závazek Poskytovatelů poskytovat 

Objednateli právní služby a konzultace specifikované v této smlouvě, a to za podmínek v 

této Smlouvě uvedených.  

6. Výstupem činností Poskytovatele bude právní rozbor, stanovisko k řešené právní otázce, 

jednoznačné doporučení dalšího postupu, návrh nápravných opatření, případně ústní nebo 

písemná sdělení relevantních informací, příprava právních dokumentů, a to vždy dle 

povahy požadovaných právních služeb. Z výstupu musí vždy vyplývat jasné právní 

stanovisko a nikoli pouze obecná doporučení. 

7. Předmětem této Smlouvy je na straně druhé závazek Objednatele řádně a včas poskytnutá 

plnění přijmout a zaplatit za ně Poskytovatelům odměnu ve výši a za podmínek 

stanovených touto Smlouvou.  

8. Objednatel si vyhrazuje právo zadávat poskytnutí služeb na základě této Smlouvy dle 

svých provozních potřeb, a to po dobu účinnosti této Smlouvy. Tato Smlouva nezavazuje 

Objednatele k objednání plnění v jakémkoli množství a rozsahu, co do typu plnění nebo 

jeho finančního objemu. 

  

 

 

Čl. III 

Veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové smlouvy 

 

1. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávané průběžně po dobu účinnosti této Smlouvy a 

postupem dle této Smlouvy, a to na základě písemné objednávky Objednatele a 

písemného přijetí (podpisu) návrhu objednávky Poskytovatelem (dále jen 

„objednávka/y“). Poskytovatel se zavazuje za podmínek a ve lhůtách stanovených touto 

Smlouvou objednávky Objednatele potvrzovat.  

2. Samotnému vystavení objednávku bude předcházet poptávka na konkrétní plnění, kterou 

budou osloveni oba Poskytovatelé k podání nabídky. Poptávku může učinit kterýkoliv 

vedoucí odboru spadající pod Úřad městské části Praha 7. 

3. Vedoucí odboru, který učinil poptávku oběma Poskytovatelům, vybere podle výsledku 

poptávky jednoho z Poskytovatelů s odůvodněním výběru daného Poskytovatele. 

Písemné odůvodnění bude tvořit podklad k vystavení požadavku na objednávku v rámci  

interních procesů vystavení objednávky.  

 

4. Každá objednávka musí minimálně obsahovat:  

a. číslo objednávky;  

b. identifikační údaje Objednatele a Poskytovatele;  

c. celý název a číslo této Smlouvy;  

d. konkrétní specifikaci požadovaného plnění, případně další podmínky nezbytné pro 

poskytnutí služby;  

e. dobu poskytování služeb;  

f. kontaktní osoby za Objednatele pro plnění dle objednávky (oprávnění osob 

uvedených v čl. XV. odst. 7. této Rámcové smlouvy k těmto činnostem tímto není 

dotčeno);  
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g. datum podpisu objednávky, jméno a podpis alespoň jedné osoby oprávněných 

objednávku podepsat za Objednatele a jméno a podpis osoby oprávnění podepsat 

objednávku za Poskytovatele (viz také odst. 6 tohoto článku).  

5. Objednatel zašle kopii podepsaného návrhu objednávky v elektronické podobě 

Poskytovateli. Poskytovatel potvrdí Objednateli přijetí objednávky stejnou formou, 

kterou mu byl návrh objednávky zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 

doručení návrhu objednávky.  

6. Pokud druhý Poskytovatel odmítne poskytnutí právních a konzultačních služeb nebo 

nereaguje na Objednávku ve stanovené lhůtě, zašle Objednatel Objednávku druhému 

Poskytovateli. Pokud druhý Poskytovatel odmítne poskytnutí právních a konzultačních 

služeb nebo nereaguje ve stanovené lhůtě, veřejná zakázka nebude realizována podle 

Smlouvy. 

7. Osoby oprávněné k podpisu objednávky jsou:  

      za Objednatele: vedoucí OPV; tajemník ÚMČ P7 

      za Poskytovatele č. 1: jednatel  

za Poskytovatele č. 2: jednatel 

8. Poskytovatel je oprávněn nepřijmout objednávku pouze z důvodů uvedených v § 19 

zákona o advokacii nebo z jiných závažných důvodů. Poskytovatel musí tyto důvody 

písemně sdělit Objednateli, a to stejnou formou a ve stejné lhůtě jako přijetí objednávky.  

9. Jednotlivé objednávky podle této Smlouvy budou Poskytovatelem plněny řádně, včas, 

s odbornou péčí a v souladu s touto Smlouvou a objednávkou. Povinnost plnit řádně 

vzniká Poskytovateli potvrzením objednávky podle této Smlouvy.  

 

 

Čl. IV 

Doba, místo a podmínky plnění 

 

1. Místem plnění je sídlo Objednatele, tj. Úřad městské části Praha 7, na adrese U Průhonu 

1338/38, 170 00 Praha 7.  

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vyčerpání finančního limitu ve výši 

1 200 000 Kč bez DPH. 

3. Poskytovatel prohlašuje, že pro poskytování právních služeb dle této Smlouvy má 

k dispozici kvalitní tým osob nezbytný pro poskytnutí právních služeb.  

4. Poskytnutím služby se rozumí její dokončení a předání souvisejících dokumentů a 

proplacením závěrečné faktury dle č. VI. odst. 4.  

5. Poskytovatel je povinen při poskytování právních služeb dodržovat platné zákony a jejich 

prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností 

prováděných v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy. Pokud porušením 

těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, hradí ji Poskytovatel v plném rozsahu. 

6. Poskytovatel se zavazuje, že při poskytování služeb Objednateli neumožní výkon 

nelegální  práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

v platném znění. 

7. Pokud Objednatel odmítl převzít výsledný výstup z poskytnutých služeb, bude vyhotoven 

písemný protokol, kde bude uvedeno, že právní služba dle dané objednávky není 

dokončena, a to včetně důvodů, proč se tak stalo, a uvede náhradní termín pro předání 

výsledku ze služby, případně jiná související opatření. Poskytovatel je povinen upravit 

plnění bez nároku na navýšení odměny. 
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Čl. V 

Odměna 

 

1. Odměna za právní a konzultační služby poskytované Poskytovateli dle objednávky bude 

stanovena na základě počtu hodin skutečně odpracovaných při poskytování právních 

služeb a odměny za hodinu poskytnuté služby.  

Poskytovatel č. 1 

Odměna bez DPH za hodinu poskytnuté 

služby 

 

2.250,- Kč  

DPH 21 % 472,50 Kč 

Odměna včetně DPH za hodinu 

poskytnuté služby 

 

2.722,50 Kč 

Poskytovatel č. 2 

Odměna bez DPH za hodinu poskytnuté 

služby 

 

2.250,- Kč 

DPH 21 % 472,50 Kč 

Odměna včetně DPH za hodinu 

poskytnuté služby 

 

2.722,50 Kč 

 

2. Hodinová odměna za poskytnuté služby bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je 

stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

na základě cenové nabídky Poskytovatele č. 1 a č. 2, kterou předložili v rámci nabídky na 

plnění této veřejné zakázky. Výši této ceny jednotliví Poskytovatelé garantují až do 

úplného ukončení plnění z této smlouvy. 

3. K hodinovým odměnám bez DPH uvedeným výše bude Poskytovatelem účtována daň z 

přidané hodnoty v zákonem stanovené výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá Poskytovatel. 

4. Odměny jednotlivých Poskytovatelů včetně dle odst. 1 tohoto článku jsou konečné a 

nejvýše přípustné. Odměna Poskytovatele zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele 

související s poskytováním právních a konzultačních služeb.  

5. Odměna Poskytovatele nezahrnuje cestovní výdaje pro cesty mimo území hlavního města 

Prahy, soudní a správní poplatky, znalecké posudky, překlady, náklady ověřování, 

notářské zápisy a opisy, a dále mimořádné náklady účelně vynaložené. Náklady dle 

tohoto odstavce uplatní Poskytovatel maximálně ve výši daňového dokladu třetí osoby a 

po předchozí dohodě s Objednatelem. Poskytovatel je vždy povinen předložit originály 

dokladů prokazující výši těchto nákladů. Fakturace těchto nákladů bude provedena 

společně s nebližší fakturací za související právní a konzultační služby. Náhradu 

hotových cestovních výdajů pro cesty mimo území hlavního města Prahy bude 

Objednatel hradit ve výši dle obecně závazných právních předpisů o cestovních 

náhradách v případě, že bude Poskytovatel na základě požadavku nebo potřeby 

Objednatele poskytovat právní služby mimo území hlavního města Prahy.  

6. Poskytovatel má nárok na poměrnou část odměny za každou započatou čtvrthodinu.  

7. Maximální výše finančních prostředků za poskytované právní a konzultační služby je 

omezena výší prostředků rozpočtovaných na dobu účinnosti této Rámcové smlouvy. 

 

 

Čl. VI 
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Fakturační a platební podmínky 

 

1. Úhrady odměn za poskytnuté právní a konzultační služby na základě objednávek v 

souladu s touto Smlouvou bude Objednatel provádět bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to na základě daňových 

dokladů - faktur vystavených Poskytovatelem (dále jen „faktura“) a zaslaných 

Objednateli.  

2. Jednotlivé faktury bude Poskytovatelé zasílat Objednateli v elektronické podobě (do 

datové schránky Objednatele nebo emailem na adresu podatelna@praha7.cz). 

3. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném poskytnutí plnění dle příslušné 

objednávky, a to jednou měsíčně. Každá faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy a 

označení objednávky. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 

dokladu stanovené platnými právními předpisy. Součástí faktury bude dále seznam/rozpis 

jednotlivých úkonů provedených na základě dané objednávky za fakturované období, a to 

vč. počtu hodin s úkonem souvisejících, jinak faktura nezakládá povinnost Objednatele 

uhradit uvedenou cenu.  

4. Závěrečná faktura k dokončené objednávce bude označena jako závěrečná a jejím 

proplacením se bere konkrétní objednávka za ukončenou.   

5. Úhrady za plnění budou prováděny v českých korunách. Peněžitá částka se považuje za 

zaplacenou (tj. peněžitý závazek se považuje za splněný) okamžikem jejího odepsání z 

účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.  

6. Smluvní strany se dohodly, že splatnost každé faktury je 21 kalendářních dnů ode dne 

jejího doručení Objednateli. Poskytovatel se zavazuje odeslat fakturu Objednateli 

nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení.  

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje zákonem nebo touto Smlouvou stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné 

údaje, není doplněna dohodnutými přílohami nebo má jiné vady v obsahu podle této 

Smlouvy nebo podle příslušných právních předpisů. V takovém případě je Objednatel 

povinen zároveň uvést důvod vrácení faktury. Poskytovatel je povinen podle povahy 

nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá 21 denní lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 

opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.   

8. Objednatel neposkytuje Poskytovatelům na předmět plnění dle této Smlouvy jakékoliv 

zálohy. 

 

 

Čl. VII 

Odpovědnost za škodu 

 

2. 1. Odpovědnost za škodu se řídí zejména § 2894 a § 2950 a násl. občanského zákoníku. 

Smluvní strana, která poruší svoji povinnost vyplývající z této Smlouvy nebo 

objednávky, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně. Povinnosti 

k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její 

vůli.  

3. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odpovídá příslušná Smluvní strana za jakoukoli 

škodu, která druhé Smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné 

smluvní strany podle této Smlouvy či objednávky.  

mailto:podatelna@praha7.cz
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4. Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné Smluvní strany nebo vzniklá až v době, 

kdy byla příslušná smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 

překážka, kterou byla příslušná smluvní strana podle této Smlouvy povinna překonat, jí 

však povinnosti k náhradě škody nezprostí.  

5. Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo Smluvní strana, která může a má 

vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho 

může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, 

nemá poškozená Smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení 

zabránit.  

 

 

Čl. VIII 

Ochrana informací, osobních údajů a dat 

 

1. Poskytovatelé se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jsou 

důvěrnými informacemi ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku, a které se 

dozvědí o předmětu plnění nebo druhé Smluvní straně při plnění závazků vyplývajících z 

této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním.  

2. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje 

týkající se druhé smluvní strany, předmětu této Smlouvy a objednávek nebo s předmětem 

plnění související, které naplňují všechny znaky obchodního tajemství uvedené v § 504 

občanského a budou tak označena. Veškeré takové skutečnosti jsou pak podle citovaného 

ustanovení považovány za zákonem chráněná obchodní tajemství.  

3. Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvním stranám obecně 

závaznými právními předpisy České republiky včetně přímo použitelných předpisů 

Evropské unie není považováno za porušení povinností smluvních stran sjednaných v 

tomto článku.  

4. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Rámcové dohody při 

plnění svých povinností přijde do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“) 

a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jejich neoprávněnému zpracování. Smluvní 

strany se v případě kontaktu s osobními údaji zavazují uzavřít smlouvy o zpracování 

osobních údajů dle čl. 28 GDPR. 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v odst. 1 tohoto článku je Poskytovatel 

povinen zaplatit Objednateli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 

000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.  

6. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu.  

 

 

Čl. IX 

Pojištění 

 

1. Poskytovatel se zavazuje, že bude po celou dobu poskytování plnění na základě této 

Smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za újmu dle příslušných ustanovení 

zákona o advokacii. 
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2. Poskytovatel se zavazuje předložit Objednateli či jím pověřené osobě příslušnou platnou 

pojistnou smlouvu či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění, a to 

nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele k předložení uvedených 

dokumentů. 

 

 

Čl. X 

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 

1. V případě prodlení Poskytovatele s plněním dle příslušné objednávky je Objednatel 

oprávněn vyúčtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení a Poskytovatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.  

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně a oprávněně vystavené faktury je 

Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení maximálně ve výši 

stanovené nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Objednatel je 

povinen tuto sankci uhradit.  

3. Sjednáním smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčeno právo oprávněné smluvní 

strany na náhradu škody v plné výši, vzniklé v důsledku porušení povinnosti, ke kterému 

se smluvní pokuta vztahuje.  

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení 

vyúčtování povinné smluvní straně. Smluvní strany výslovně sjednávají, že splatná 

smluvní pokuta může být započtena proti splatnými nesplatným pohledávkám 

Poskytovatele z titulu úhrady ceny za dílo. 

 

 

Čl. XI 

Ostatní ujednání 

 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 

druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 

pro řádné plnění této Rámcové smlouvy.  

2. Poskytovatel není oprávněn pověřit plněním z této Smlouvy ani jeho části třetí osobu bez 

písemného souhlasu Objednatele. 

3. Smluvní strany se zavazují, že o každé změně pověřených či kontaktních osob dle této 

Smlouvy nebo jejich kontaktních údajů se budou bez zbytečného odkladu navzájem 

informovat. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovatelům veškerou součinnost nutnou k plnění 

této Smlouvy, zejména Poskytovatelům sdělovat úplné, pravdivé a včasné informace a 

podklady potřebné k řádnému plnění závazků Poskytovatelů. 

5. Pokud práva Poskytovatele k odbornému posudku (stanovisku apod.) naplní znaky 

autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, vznikne Objednateli výhradní licence užívat odborný posudek 

(stanovisko apod.) všemi způsoby užití po dobu trvání majetkových práva nebo licenci 

nevyužít. Odměna za licenci je zahrnuta do odměny za poskytnutí právních služeb. 
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Čl. XII 

Výpověď a ukončení Smlouvy 

1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou všech Smluvních stran. 

2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí 

zaslanou oběma Poskytovatelům. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet od 

doručení výpovědi Poskytovateli. Podáním výpovědi Poskytovatelům Smlouva zaniká 

uplynutím výpovědní doby. 

3. Poskytovatelé jsou oprávněni vypovědět tuto Smlouvu z důvodů uvedených v § 20 

zákona o advokacii. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet od doručení výpovědi 

Objednateli. Podáním výpovědi jedním Poskytovatelem Smlouva zaniká i ve vztahu 

k druhému Poskytovateli. 

4. Nedohodnou-li se Smluvní strany po doručení výpovědi jednou z nich jinak, není 

doručením výpovědi jednou ze Smluvních stran dotčena platnost objednávek uzavřených 

před doručením výpovědi; plnění těchto objednávek Poskytovatelé dokončí v souladu 

s touto Smlouvou. 

5. Poskytovatelé jsou povinni do sedmi dnů od skončení výpovědní doby dle odst. 2 nebo 3 

tohoto článku nebo od ukončení plnění objednávky dle odst. 4 tohoto článku předat 

Objednateli veškerou spisovou dokumentaci, včetně originálů listin. 

 

 

Čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá  platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a  účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v platném znění. 

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od 

podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění 

v registru smluv informovat. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy na internetových stránkách 

poskytovatele a na profilu zadavatele v souladu se ZZVZ.  

4. Smluvní strany se dohodly, že vylučují možnost přijetí návrhu na uzavření objednávky 

dle této Smlouvy s dodatkem či jakoukoli jinou odchylkou od textu návrhu.  

5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze v souladu s ust. § 222 ZZVZ, 

formou písemných, vzestupně číslovaných smluvních dodatků, podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Uzavření písemného smluvního dodatku 

není třeba pouze v případech výslovně stanovených touto Smlouvou.  

6. Osobami pověřenými k jednání ve věcech plnění závazků smluvních stran dle této 

Smlouvy a objednávek / Smluv (dále jen „Pověřené osoby“) jsou:  

Za Objednatele 

ve věcech smluvních: vedoucí OIVZ  

 

ve věcech právních: vedoucí OPV  
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 Za Poskytovatele č. 1 

 ve věcech smluvních: jednatel 

 

ve věcech právních (kontaktní osoba): Mgr. et Mgr. jednatel 

 

 Za Poskytovatele č. 2 

 ve věcech smluvních: jednatel 

ve věcech právních (kontaktní osoba): jednatel 

7. Je-li Pověřených osob určeno více, může každá z nich jednat samostatně, neurčuje-li tato 

Smlouva v konkrétním případě jinak.  

8. Změnu Pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů je každá smluvní strana povinna 

bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to:  

a. e-mailem zaslaným Pověřenou osobou jedné smluvní strany Pověřené osobě 

druhé smluvní strany, ve kterém bude změna oznámena;  

b. oznámením zaslaným druhé smluvní straně do její datové schránky.  

Dodatek ke Smlouvě se v tomto případě neuzavírá (viz odst. 6 tohoto článku); změna 

Pověřené osoby či jejích kontaktních údajů je účinná okamžikem, kdy je oznámení o 

změně druhé smluvní straně řádně doručeno.  

9. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy, včetně sporů o jejich výklad či platnost, a usilovat o 

jejich vyřešení především smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran smírnou 

cestou, budou se tyto spory řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice. 

10. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 

zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 

neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto ustanovení 

oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, 

neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které 

svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

11. Objednatel jako zpracovatel je oprávněn ke zpracování osobních údajů zaměstnanců 

Poskytovatele (správce), a to identifikační údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje, a to 

kontaktní adresa, e mailová adresa, telefonní číslo, od uzavření této smlouvy po celou 

dobu realizace plnění v rozsahu nezbytně nutném pro plnění smlouvy a fakturaci, a to v 

souladu s GDPR a platnou českou legislativní úpravou. Dále pak je Objednatel oprávněn 

k archivaci takto získaných osobních údajů po dobu minimálně 10 let, jak vyplývá z ust. 

§ 216 ZZVZ. 

12. Tato Smlouva vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.  

13. Tato Smlouva je vyhotovena v 6 výtiscích, každá s platností originálu, přičemž každý 

Poskytovatel obdrží 1 výtisk, Objednatel 4 výtisky. 

14. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto Smlouvu řádně přečetly, textu 

porozuměly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Praze dne 19. 5. 2020                                    V Praze dne 13. 5. 2020  

 

 

Objednatel       Poskytovatel č. 1 
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…………………………….                                 …………………………………………….                              

 

Městská část Praha 7                                          Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.                                                                      

  Mgr. Jan Čižinský                                                 Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M. 

  starosta                                                         advokát a jednatel 

 

 

V Praze dne 13. 5. 2020         

 

 

                                       

 

       Poskytovatel č. 2 

 

 

 

 

 

.                                                                                 ….. ………………………………..         
                                                                           VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.           

                                                                            Mgr. Vít Veselý 

                                                                             jednatel 


