
Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

Smlouva o poskytování právních služeb č. 31/100/2016 

uzavřená podle ustanovení § 16 a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 
pozdějších předpisů a ustanovení § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

JUDr. Irena Holcová, advokát 
se sídlem: Nad Štolou 12/950, 17000 Praha 7 
IČ: 13781952 
DiČ: CZ535413144 
zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. Č. 3181 
(dále jen "advokátU) na straně jedné 

a 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
se sídlem: Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7 
IČ:49370227 
DiČ: není plátcem 
Jednající: Ing. Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu 
(dále jen "NKÚ") na straně druhé 

uzavírají 
tuto smlouvu o poskytování právních služeb (dále jen "smlouvali): 

Článek 1. 
Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se advokát zavazuje poskytnout NKÚ právní pomoc v rozsahu vymezeném 
v Článku 2. této smlouvy (dále též jen "právní služby") a NKÚ se zavazuje advokátovi 
poskytnout součinnost a uhradit mu odměnu ve výši a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 

Článek 2. 
Rozsah, způsob a doba poskytnutí právních služeb 

2.1 Advokát se zavazuje poskytnout NKÚ v termínu do 31. 12. 2016 právní pomoc v oblasti 
českého práva autorského, která bude zahrnovat: 
a) jednání s NKÚ, právní konzultace v rámci a v rozsahu poskytované právní pomoci 

a přípravu na taková jednání; 
b) studium, rozbor a právní posouzení kopií dokumentů uvedených níže v odstavci 2.2 

z hlediska českého autorského zákona; 
c) posouzení výchozího stavu ve vztahu k oprávnění NKÚ k užití Dokumentace podle 

kupní smlouvy uvedené níže vodstavci 2.2, Variantní studie novostavby NKÚ 



a Alternativní studie stavby nového sídla NKÚ při realizaci výstavby nového sídla 
NKÚ, a to na základě uvedených smluv a autorského zákona; 

d) vypracování písemného právního stanoviska podle výsledku analýzy výchozího 
stavu. 

2.2 Advokát obdrží od NKÚ kopii Kupní smlouvy č. 25/185/2004 mezi Arena Real Estate 
Development, a. s. a Českou republikou - Nejvyšším kontrolním úřadem ze dne 1. 9. 
2004 a kopii Smlouvy o dílo č. 78/188/2005 mezi CMC architects, a. s. a Českou 
republikou - Nejvyšším kontrolním úřadem ze dne 21. 12. 2005, dále pak obdrží kopii 
Smlouvy o dílo č. 40/188/2005 mezi Kovoprojekta Brno a. s. a Českou republikou -
Nejvyšším kontrolním úřadem ze dne 19. 7. 2005 a chronologický přehled dokumentů 
s touto smlouvou souvisejících. NKÚ odpovídá za úplnost a bezvadnost předaných 
podkladů. NKÚ poskytne advokátovi veškerou další jím vyžádanou součinnost. 

2.3 Advokát bude právní služby poskytovat osobně; prostřednictvím třetích osob 
oprávněných k poskytování právních služeb či ve spolupráci s takovými osobami pouze 
po předchozí písemné dohodě s NKÚ. 

2.4 Právní stanovisko podle Článku 2., bod 2.1, písm. d) velektronické podobě předá 
advokát NKÚ elektronickou poštou prostřednictvím e-mailu, dále pak v tištěné podobě 
v jednom originálu. Předáním právního stanoviska bude poskytování právních služeb 
advokátem podle této smlouvy ukončeno, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

2.5 Předmětem právních služeb poskytovaných advokátem není vypracování smluv, ani 
dodatků k již uzavřeným smlouvám, ani zajištění znaleckých posudků či odborných 
stanovisek z jiných právních oborů. Smluvní strany berou na vědomí, že advokát není 
soudním znalcem a že jeho stanovisko není závazným, neboť jedinou institucí, která 
může právní předpisy vykládat závazně, je soud. 

Článek 3. 
Odměna za poskytnutí právních služeb 

3.1 NKÚ se zavazuje za poskytnutí právních služeb v rozsahu uvedeném v Článku 2. této 
smlouvy uhradit advokátovi smluvní odměnu stanovenou pevnou částkou ve výši 
70.000,- Kč (sedmdesáttisíckorunčeských) bez daně z přidané hodnoty. Tato cena je 
stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje úplné a veškeré i související běžné režijní 
náklady advokáta potřebné pro plnění podle této smlouvy. 

3.2 Cena bude uhrazena bezhotovostně na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného a doručeného v elektronické podobě NKÚ advokátem spolu s právním 
stanoviskem. Faktura je splatná do 14 (čtrnácti) dnů od jejího doručení NKÚ a za 
okamžik úhrady bude považován den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
NKÚ ve prospěch bankovního účtu advokáta uvedeného na faktuře. 

3.3 K odměně se připočte 21 % daň z přidané hodnoty v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. 

3.4 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy NKÚ a všechny údaje uvedené v § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve 
smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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3.5 Pokud NKÚ obdrží od advokáta fakturu se všemi náležitostmi po 15. prosinci 2016, 
prodlužuje se lhůta splatnosti takovéto faktury ze 14 (čtrnácti) kalendářních dnů na 90 
(devadesát) kalendářních dnů. 

Článek 4. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 NKÚ se zavazuje včas a řádně předem informovat advokáta o svých záměrech 
a rozhodnutích a specifikovat požadavky týkající se poskytování právních služeb. Je 
dále povinen včas předem advokáta upozornit na hrozící nebo vzniklé problémy 
a poskytnout mu k plnění přiměřenou lhůtu. 

4.2 NKÚ stvrzuje, že sdělil a předal advokátovi veškeré informace a dokumenty potřebné 
k poskytování právních služeb podle této smlouvy a dále, že advokátovi případně předá 
veškeré další informace a dokumenty, které jsou podle názoru NKÚ potřebné pro 
splnění předmětu smlouvy advokátem či které, mají, měly, budou, mohly a mohou mít 
nějaký vztah k předmětu této smlouvy, či které si advokát vyžádá. 

4.3 NKÚ poskytne advokátovi veškerou další jím vyžádanou součinnost. 

4.4 Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy NKÚ a řídit se jeho 
příkazy. Příkazy NKÚ však není vázán, jsou-Ii v rozporu se zákonem nebo předpisy 
České advokátní komory; o této skutečnosti je v konkrétní situaci povinen NKÚ 
přiměřeně poučit. Příkazy NKÚ není advokát vázán také, pokud jde o obsah právního 
názoru. 

4.5 Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se NKÚ, 
o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb podle této smlouvy, a to 
i po skončení smluvního závazku. Této povinnosti jej může zprostit pouze NKÚ 
písemným prohlášením. 

4.6 Advokát odpovídá NKÚ za případnou škodu, kterou by NKÚ způsobil v souvislosti 
s poskytováním právních služeb a s porušením svých povinností podle této smlouvy. 
Advokát je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 
s výkonem advokacie. 

4.7 Advokát neodpovídá za škodu způsobenou: 
a) vadami či neúplností předaných podkladů, 
b) nesprávnými či neúplnými informacemi NKÚ, 
c) neposkytnutím součinnosti NKÚ. 

4.8 NKÚ je oprávněn právní stanovisko a informace v něm obsažené použít podle svého 
uvážení pro svou vlastní vnitřní potřebu. NKÚ je dále oprávněn s právním stanoviskem 
a informacemi v něm obsaženými seznamovat třetí osoby, není však oprávněn k jejich 
vydání (tiskem či jinou formou), ani k jinému zpřístupňování veřejnosti, ledaže tak 
stanoví kogentně zákon. Tato práva přísluší advokátovi, který je oprávněn 

anonymizované právní závěry právního posouzení včetně znalostí a zkušeností 
získaných při plnění smlouvy užít vobecné rovině s ohledem na jejich charakter 
a činnost jím vykonávanou sám, jakož dát k užití či umožnit užití jiným osobám 
(zejména v rámci své odborné a publikační činnosti) . 
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Článek 5. 
Platnost a účinnost 

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu poskytování právních služeb podle Článku 2. této smlouvy, 
nebude-Ii stranami dohodnuto písemně jinak; tím zůstává nedotčeno trvání vztahů 
z této smlouvy, které podle této smlouvy (zaplacení odměny za poskytování právních 
služeb) nebo podle právních předpisů přesahuje tuto dobu. 

5.2 NKÚ může od smlouvy kdykoliv odstoupit. V takovém případě je NKÚ povinen uhradit 
advokátovi poměrnou část odměny odpovídající rozsahu provedené práce 
a vynaložené hotové výdaje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení od této smlouvy advokátovi. 

5.3 Advokát je oprávněn od smlouvy odstoupit: 
a) dojde-Ii k narušení důvěry mezi ním a NKÚ, 
b) neposkytuje-Ii NKÚ potřebnou součinnost, informace nebo podklady. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od 
této smlouvy NKÚ. 

5.4 Advokát je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout, nastanou-Ii skutečnosti 

předvídané § 19 zákona Č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 6. 
Závěrečná ustanovení 

6.1 Kontaktní osobou a osobou pověřenou NKú ve věcech plnění této smlouvy je JUDr. 
Daniela Němečková. Změnu pověřené osoby a údajů uvedených v odstavci 6.2 tohoto 
článku lze provést písemným oznámením příslušné smluvní strany straně druhé a není 
vyžadována forma dodatku k této smlouvě. 

6.2 Korespondence mezi stranami bude adresována 

NKÚ: 
JUDr. Daniela Němečková 
Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7 
tel. : 233045191,602696146 
mail: daniela.nemeckova@nku.cz 

Advokátovi: 
JUDr. Irena Holcová, advokát 
Nad Štolou 12/950, 17000 Praha 7 
teL/fax: 233372083, 233379148 
mail: Holcova@advocate.cz 

6.3 Vztah mezi advokátem a NKÚ se řídí ustanoveními § 16 a násl. zákona Č. 85/1996 Sb., 
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními § 2586 a násl. o smlouvě 
o dílo obsažené v zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a příslušnými předpisy 
České advokátní komory. 

6.4. Komunikace mezi smluvními stranami probíhá zásadně ve formě elektronické, tj. 
elektronickou poštou doručením plnění (dokumentu či sdělení) na kontaktní e-
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mailovou adresu strany druhé, a to i v případě ukládá-Ii smlouva učinit a doručit 
některý dokument v písemné podobě (nemusí-Ii být takovýto dokument vlastnoručně 
podepsán) s tím, že smluvní strany mají za to, že uvedení jména podepisující osoby v e
mailu určuje jednající osobu a má účinky elektronického podpisu. Odesílatel je však 
povinen si doručení elektronickou formou ověřit, popř. potvrdit jej současným 

zasláním dokumentu v papírové (listinné) formě. 

6.5 Plnění případně poskytnutá advokátem NKÚ před účinností smlouvy (zejména 
neodkladná jednání a právní konzultace případně vyžádané NKÚ s ohledem na jeho 
oprávněné zájmy) a NKÚ advokátovi (zejména poskytnutí nezbytných dokumentů), se 
považují za plnění podle této smlouvy. 

6.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

6.7 Tato smlouva je sepsána ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 
a z nichž 1 (jedno) vyhotovení obdrží advokát, 2 (dvě) vyhotovení obdrží NKÚ. 

6.8 Tato smlouva může být měněna a rušena pouze písemně. 

6.9 Advokát vyslovuje souhlas s tím, že NKÚ v rámci transparentnosti smlouvu (včetně 
případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup. 

6.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle, byla sepsána poctivě, určitě a srozumitelně. Smluvní strany si smlouvu přečetly 
a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

V Praze dne 

ln . Miloslav Kala 
pr zident 
Nejvyššího kontrolního úřadu 
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V Praze dne '23 , ~ .. Ul ,tL 

JUDr. Irena Holcová 
advokát 
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