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SMLOUVA O POSKYTOVANI PRAVNICH SLUZEB

1. Mgr. Eva Zenklová
advokátka
se sídlem Vodičkova 39,11000 Praha 1
lČ: 1335375
registrována u České advokátní komory Č. ev.: 14837

dále jen "advokátka"

a

2. Česká republíka - Ústav pro stndinm totalítních režimů
se sídlem Sewiecova 2, 130 00 Praha 3
IČ: 75112779
jejímž jménem jedná ředitelkaMgr. Pavla Foglová,

dále jen "klient"

(advokátka a klient budou dále v této smlouvě označováni jednotlivě jako "strana" nebo společně

jako "strany")

Strany smlouvy se dohodly na vzájemné spolupráci při výkonu jejich činnosti, a za účelem stanoveni
rámcových podmínek budoucí spolupráce uzavírají následující smlouvu:

J.

Ll Předmětem právních služeb je právní zastoupeni klienta v řízeni o určení neplatnosti
rozvázáni pracovního poměru a dále poskytnutí právnich služeb a konzultací v oblasti
pracovního práva, popř. poskytováni právního poradenství dle dalších požadavků klienta.

ll.

2.1 Strany se dohodly, že advokátka bude klientoví poskytovat právni služby specifikované
rámcově v čl. 1.1 této smlouvy., a to v konkrétních případech dle zájmů, požadavků a propozic
klienta.

2.2 Klient je oprávněn zadávat své požadavky všemi běžnými způsoby (tj, osobně, v listinné
podobě, telefonicky, e-mailem) a advokátka se zavazuje je v požadované formě a v přiměřených

lhůtách vyřizovat. Ve zvlášť složitých případech nebo v případech, jejichž řešeni vyžaduje časově

náročnější shromáždění podkladů, dohodnou strany zvláštni termíny plněni podle okolností a potřeb.

Pokud bude povaha právni služby v konkrétním případě vyžadovat uděleni písemné plné moci, klient
se zavazuje pro konkrétní případ plnou moc advokátce vystavít.

2.3 Advokátka je povinna poskytovat právni služby klientoví dle jejího nejlepšího odborného
vědomi a svědomí. Advokátka je povinna řídit se pokyny klienta. Pokyny klienta není vázána, jsou-li
tyto v roZPOlU se zákonem nebo stavovským předpisem advokacie; na to je advokátka povinna
klienta vždy upozornit.
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2.4 Advokátka je oprávněnaza sebe ustanovit substitučnibo zmocněnce se souhlasem klienta.

m.

3.1 Klient je povinen informovat advokátku o všech rozhodných skutečnostechpro účinný výkon
právních služeb v příslušné věci, příčemž odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých podkladů.

Advokátka tyto po skutkové stránce nepřezkoumáváa vychází z informací klienta. Zjistí-Ii rozpory,
je povinna klienta informovat a společně se je pokusit odstranit.

IV.

4.1 Strany se dohodly, že za klienta jsou oprávněnizadávat právní služby tyto osoby:

a) Pavla Foglová, ředitelkaÚstavu pro studium totalitních režimů,
b) Michal Pelíšek, ředitel kancelářeÚstavu pro studium totalitních režimů

V.

5.1 Základní odměna za poskytování právních služeb se řídí touto dohodou ve smyslu § I odst. I
vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za
poskytování právních služeb (smluvní cena). Výše této odměnyje sjednána v paušální měsíční sazbě
částkou 6.000,- Kč. Rozsah právnich služeb je omezen co do 10 hod.lměsíčně. V případě, že
klient nevyčerpá limit ve výši 10 hod. v příslušném měsíci, převádí se nevyčerpané hodiny
do měsíce následujícího.

5.2 Poskytováním právních služeb se pro tyto účely rozumí nejen realizace hlavních úkolů

a prezentace jejich výsledků, ale i shromažďováni, příprava a studium podkladů, konzultace včetně

telefonických či elektronických, čas strávený čekáním, jakož i veškerá další činnost advokátní
kanceláře vykonávaná v zájmu klienta nebo dle pokynů klienta a v jejich mezích. Do doby
poskytování právních služeb však nespadá případné dodatečné studium běžných pramenů práva
kjednotlivým případům, neboť to je součástí odborné kvalifikace advokátky. Naopak za
zpoplatnitelnou se považuje doba potřebná ke studiu technických norem, podzákonných právních
předpisů technické nebo jinak věcně specifické povahy a cizího práva včetně práva evropského.

5.3 V případě dosažení přísudku od protistrany při zastupování klienta v řízení před soudem se
tento přísudek stává další prémiovou odměnou advokátky, a to ke dni, kdy tzv. přisudek (tedy
zpravidla fmanční částka uhrazená protistranou), bude připsán na účet advokátky. Pro účely této
smlouvy se přísudkem rozumí náhrada nákladů právniho zastoupení, kterou soud přiznává v rámci
náhrady nákladů řizení zpravidla straně, která měla úspěch ve věci. Strany se zároveň výslovně

dohodly, že advokátka je oprávněnapřijímat na svůj účet přísudky od osob povinných k ú1uadě přísudku

(např. protistrany klienta) a oznamovat protistranám, aby plnili na účet advokátky. V případě, že přísudek

bude uhrazen klientovi, klient se zavazuje uhradit jej advokátce na její účet uvedený v článku 5.7 této
smlouvy, a to do 5 - ti dnů od jejich připsánína účet klienta. Klient se zavazuje informovat advokátku do
3 dnů o všech přísudcích, které budou připsány klientovi na účet, jež vzešly z řízení zastupovaných
advokátkou.

5.4 Nárok na přísudek advokátní kanceláři vzniká i v případě, že klient a protistrana uzavřou soudní
smír, dohodu o mimosoudním vypořádání či jinou obdobnou dohodu. Dojde-li k poměrnému vymožení
částky a/nebo ke smíru mezi stranami, advokátní kanceláři vzniká nárok na poměrnou část odměny

vzhledem k celkové částce resp. vzhledem k částce, která byla předmětem smíru.
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5.5 Cestovné mimo hlavni město Prahu, včetně cestovného do zahraničí, je účtováno podle
platných předpisů o cestovních náhradách. Čas strávený na cestě bude účtován sazbou 500 Kč za
každou započatou hodinu.

5.6 Hotové výdaje advokátky vynaložené v rámci poskytování sjednaných právních služeb
uhradí klient podle obecných právnich předpisů - vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č, 17711996
Sb. Klient si sám hradí veškeré náklady související s poskytnutím právní služby (např. kolky, soudní
a správní poplatky, znalecké posudky apod.).

5.7 Nebude-Ii stranami dohodnuto jinak, odměna je splatná zpětně po poskytnutí právních služeb,
na základě advokátkou vystavené faktury za předchozí měsíc anebo hotově dle předchozí dohody
stran. Odměna je splatná bezhotovostním převodem na bankovní účet advokátky
Č. 1539698013/0800 vedený u České spořitelny, a. s., nestanoví-Ii faktura jinak.

5.8 Advokátka může žádat přiměřenou zálohu na odměnu za právní služby a na úhradu nákladů.

Klient se zavazuje zálohu v této výši poskytnout i opakovaně, poté, co podstatná část předchozí

zálohy již bude spotřebována.

VI.

6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne podpisu do 31. prosince 2013
s výpovědní lhůtou I měsíce. Případná výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce

následujícího po doručení výpovědi druhé straně. V případě, že bude klient v prodlení s úhradou
odměny za právní služby dle článku V. této smlouvy, je advokátka oprávněna smlouvu vypovědět

s výpovědní lhůtou 15 dnů, která začíná běžet ode dne doručení výpovědi.

6.2 Nedohodne-li se advokátka s klientem jinak nebo neučiní-Ii klient jiné opatření, je advokátka
povinna po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi

nebo z jiného důvodu zaníkla, činít veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých
právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátce sdělí, že na splnění

této povinnosti netrvá.

6.3 Po skončení právních služeb je advokátka povinna předat klientský spis nebo jeho části

klientovi jen v případě písemné žádosti klienta. Jinak bude klientský spis archivován a skartován
v zákonných lhůtách.

VII.

7.1 Advokátka bude zasílat klientovi dokumenty od soudu nebo správního orgánu (například

rozhodnutí soudu, výzvy soudu) elektronicky (emailem), nebude-li stranami dohodnuto jinak na
emailovou adresu dle sdělení klienta.

7.2 Advokátkaje oprávněna sdělit třetí osobě nebo zveřejnít informaci o tom, že v konkrétní věci
(včetně uvedení její hodnoty) poskytnje nebo poskytovala právní služby klientovi ve svých vlastních
dokumentech, publikacích a na svých internetových stránkách. Advokátka je rovněž oprávněna

zveřejnít výše uvedenou informaci pro účely své účasti ve výběrových řizenich, Klient se zavazuje
předat advokátce, na její žádost, potvrzující dopis prokazující, že advokátka poskytuje nebo
poskytovala právní služby klientovi jako jeho právní poradce nebo zástnpce v dané věci. Pro
vyloučení veškerých pochybností se konstatnje, že advokátka není oprávněna sdělit nebo zveřejnít

detailní informace ohledně obsahu právních služeb poskytnutých klientovi. Oprávnění advokátky
sdělovat nebo zveřejňovat informace v rozsahu tohoto článku přetrvává i po skončení této smlouvy.
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VIII.

8.1 Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se lidí obecnými českýmí právními předpisy

upravujícími postavení klienta, závazkové vztahy a výkon advokacie, dalšími ustanovenímí právního
řádu Ceské republiky. Klient bere na vědomí, že advokátka je povinna zachovávat krom obecně

závazných právních předpisů i etická pravidla a další předpisy vydávané orgány České advokátní
komory v Praze.

8.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z níchž každá strana obdrží po jednom.

8.3 Obě strany si smlouvu přečetly, jejím ustanovením rozumí, souhlasí s nímí a na důkaz vůle

být jími vázány ji vlastnoručněpodepisují.

V Praze, dne fl!. 211'>

...........~ ..~4.~ .
Mgr. Eva Zenklová

advokátka

- ~ .•
V Praze, dne ;; /;.5 .eX V1J

)~rt~/. J,1. .
Česká republika - Ústav pro studium

totalitních režimů

Mgr. Pavla Foglová, ředitelka
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