
Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
se sídlem Skřetova 44/6, 120 21 Praha 2 
IČ: 45251002 
zast.: panem Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady 
(dále i "klient") 

JUDr. Zdeněk Hromádka, 
advokát zapsaný v seznamu České advokátní komory pod č. 0194, se sídlem ul.Rašínova 522, 
760 01 Zlín, IČ-.66204551 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Zlín, 
č.ú. 51368008/2700 
(dále i "advokát") 

uzavírají podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona Č. 85/1996 Sb., o advokacii 
tuto 

Smlouvu o poskytování právní služby 
1. Předmětem právní služby bude: 

zpracování dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti podle zákona Č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti, v rozsahu podle zadání mandanta. 

Smlouva se vztahuje pouze na účastníky označené ve smlouvě, nikoliv na dceřinné či jiné podřízené či jinak 
spřízněné subjekty. 

Klient je povinen poskytovat advokátu veškerou potřebnou součinnost při poskytování právních služeb podle 
této smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu právní služby, zejména, nikoliv však výlučně, dodávat advokátu na jeho 
žádost bez zbytečného odkladu podklady ke konzultacím, aktivně se účastnit konzultací, sdělit advokátu řádně a 
včas veškeré údaje potřebné pro poskytnutí právní služby atd. 

2. Klient současně uděluje advokátovi plnou moc zvláštní listinou, je-li to pro poskytování právních služeb 
potřebné. Bere na vědomí, že advokát se v rámci svého zmocnění může dát též zastoupit jiným advokátem a že 
při jednotlivých úkonech může advokáta zastoupit advokátní koncipient, příp. jiný pracovník advokáta. 

Advokát zřídí telefonické, faxové a emailové linky pro objednávky, dotazy a porady mandantovi. 
telefonní: 577212835 
faxová: 577211460 
email: info(a>,iadvokat.cz 

3. Smluvní strany se dohodly na této smluvní odměně (tomto druhu odměny advokáta): 

a) Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními advokátního tarifu (vyhlášky č. 177/1996 Sb.) 
dohodly na smluvní odměně za právní služby uvedené v článku 1. této smlouvy v částce =165.000,- Kč bez 
DPH. K této částce bude připočtena DPH podle aktuálně účinných právních předpisů. 

b) Za poskytování právní služby mimo řádnou pracovní dobu advokátní kanceláře (pondělí - pátek od 8,00 
do 17,00 hod.) přísluší advokátovi za úkon dvojnásobek základní sazby mimosmluvní odměny podle advokátního 
tarifu v platném znění ke dni provedení úkonu. Za poskytování právní služby s použitím cizího jazyka či cizího 
práva přísluší advokátovi za úkon trojnásobek základní sazby mimosmluvní odměny podle advokátního tarifu 
v platném znění ke dni provedení úkonu, nedohodnou-li se účastníci jinak. 

c) Náhrada hotových výdajů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb. 

4. Dohodnutá odměna bude hrazena na základě dílčích faktur, a to v přímé souvislosti s postupem prací na 
předmětu právní služby, jejichž jednotlivé části bude schvalovat klient. 

5. Klient se zavazuje uhradit veškeré hotové výdaje účelně vynaložené v souvislosti s poskytováním právní 
služby, dále poštovné, správní, soudní a jiné poplatky. Odměna za právní pomoc se zvyšuje o náklady, které 

Mandant: 

Mandatář: 



budou klientovi případně v souvislosti se zastoupením advokátem přiznány. Proto se obě strany dohodly, že 
advokátovi náleží vedle uvedené odměny i např. soudem přiznané náklady soudních či jiných řízení jdoucí k tíži 
protistrany, vyúčtované podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu. 

Advokát klienta upozorňuje, jedná-li s ním o smluvní odměně, že při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se 
klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, se výše odměny advokáta určí podle ustanovení 
o mimosmluvní odměně, § 12 odst. 2 a 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, se neužijí. 

6. Podle ustanovení § 20 odst. 2 a 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii advokát může od smlouvy odstoupit též, 
dojde-li k narušení důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytne-li mu klient potřebnou součinnost, nezaplatí-li 
splatnou odměnu či nesloží-li bez vážného důvodu přiměřenou zálohu na odměnu. Učiní tak vždy, zjistí-li 
dodatečnou skutečnost uvedenou v zákoně o advokacii (např. v téže věci nebo ve věci související již poskytl 
právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, 
projednání věci se zúčastnil advokát, případně osoba advokátovi blízká, zájmy toho, kdo o poskytnutí právních 
služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy advokáta nebo osoby advokátovi blízké a další případy uvedené 
v ustanovení § 19 zákona o advokacii). Je však povinen po dobu 15 dnů od dne, kdy oznámil klientovi 
odstoupení od smlouvy, učinit všechny neodkladné úkony, pokud klient neučiní jiná opatření. 

Vedle ujednání o odstoupení smlouva zaniká po marném uplynutí lhůty k úhradě zálohy na právní službu bez 
ohledu na způsob doručování výzvy ke složení a doplnění zálohy, dále není - l i možno klientovi doručit běžnou 
poštou písemnost advokáta po dobu 30 dní , dále není-li s klientem možná osobní komunikace v sídle advokáta 
po dobu 30 dnů od pozvání. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají 1. dnem následujícím po dni, kdy advokát klientovi odstoupení od 
smlouvy oznámil. Nepodaří-li se advokátovi z důvodů překážky na straně klienta (např. klient neposkytne 
advokátovi potřebnou součinnost k převzetí oznámení o odstoupení od smlouvy) doručit klientovi oznámení o 
odstoupení od smlouvy, a to na adresu označenou klientem jako adresa pro doručování písemností, nastávají 
účinky odstoupení od smlouvy 10. dnem následujícím po dni, kdy bylo oznámení o odstoupení od smlouvy 
uloženo u příslušného držitele poštovní licence, a to i když se klient o tomto uložení oznámení o odstoupení 
nedozvěděl. 

7. Právní vztah mezi advokátem a klientem skončí provedením všech úkonů, které tvoří obsah dohodnuté služby, 
pokud neskončí dříve z obecných příčin nebo z důvodů uvedených v článku 6 smlouvy. 

8. Klient souhlasí s tím, aby při plnění úkolů a úkonů bylo podle potřeby účelně použito vlastního osobního 
automobilu advokáta, náklady s tím spojené se zavazuje uhradit podle právních předpisů upravujících cestovní 
náhrady, nebude-li jiné předchozí dohody. 

9. Advokát odpovídá klientovi za škodu způsobenou mu v souvislosti s výkonem advokacie a to i tehdy, byla-li 
škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jeho pracovníkem, případná 
odpovědnost těchto osob podle pracovně právních předpisů tím není dotčena. Této odpovědnosti se zprostí, jen 
prokáže-li, že nemohlo být škodě zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. 

10. Vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, je ke stažení na www.iadvokat.eu a klient byl s obsahem tohoto 
předpisu advokátem seznámen. 

11.Strany prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně přečetly, a že j i uzavřely o své svobodné vůli a nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

12.Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

V Praze d

Pracovníci advokátní kanceláře oprávnění jednat jménem advokáta ve věcech právní služby v posloupnosti 
Mgr. Michal Chmelař, advokát chinelar@iadvokat.c7 
Mgr. Veronika Kornelova, advokátní koncipientka kornelova^iaclvokat.c/ 
Mgr. Jana Pavlišová, advokátní koncipientka pavlisova@iadvokat.cz  
Pavlína Bromová, vedoucí kanceláře bromova@iadvokat.cz. 
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