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Výzva k podání nabídky
(včetně zadávací dokumentace)
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.
V souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“), není tato veřejná zakázka zadávána postupem podle zákona.
V případě odkazů na zákon v této Výzvě zadavatel pouze analogicky používá ustanovení zákona.
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (dále také
„profil zadavatele“) dostupného na https://zakazky.eru.cz.
Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, neomezeným a přímým dálkovým přístupem
(na internetu) v elektronickém nástroji E-ZAK.
Název veřejné zakázky (dále jen „VZ“)
Poskytování právních služeb 2017
Druh plnění VZ: služba

A. Identifikační údaje zadavatele:
Úřední název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Telefon / e-mail:
Kontaktní osoba ve věci VZ:
Telefon / e-mail:

Česká republika – Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava
708 94 451
není plátcem DPH
Mgr. Irena Döményová, LL.M., ředitelka sekce
legislativně správní
+420 595 590 818 / irena.domenyova@eru.cz
Mgr. Pavel Holas, odborný rada
+420 564 578 625 / pavel.holas@eru.cz

B. Předmět VZ (stručný popis, počet):
Zajištění ad hoc právních služeb, spočívajících v poskytování právního poradenství potřebného pro
výkon činností v působnosti zadavatele, využívaných ve výjimečných případech, odůvodněných
jejich zvláštní povahou či značnou majetkovou hodnotou.
Právní služby budou spočívat zvláště (nikoliv však výlučně) ve zpracovávání právních rozborů
a stanovisek, zpracovávání smluv a dalších listin, poskytování právních rad a konzultací, jakož
i v poskytování dalších forem právního poradenství.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření tří samostatných rámcových dohod, a to vždy s jedním
dodavatelem na dobu určitou (viz bod F. Výzvy), na jejichž základě budou zadávány dílčí veřejné
zakázky na poskytování právních služeb pro zadavatele.
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C. Specifikace - popis předmětu VZ (konkrétní parametry předmětu VZ, položek VZ):
Zadavatel rozděluje VZ na části a vymezuje předmět jednotlivých částí (dále jen „část VZ“)
následovně:
1. Část VZ 1 – Právní služby v oblasti pracovního práva, zákona o státní službě a souvisejících
předpisů (dále jen „Část VZ 1“).
2. Část VZ 2 – Právní služby v oblasti energetického práva (dále jen „Část VZ 2“)
3. Část VZ 3 – Právní služby v oblasti veřejného práva, zejména práva ústavního, práva
správního, práva sociálního zabezpečení, práva veřejných zakázek, práva trestního, s výjimkou
oblasti energetického práva, a soukromého práva, s výjimkou pracovního práva (dále jen „Část
VZ 3“)
Není-li v této Výzvě stanoveno jinak, odkaz na VZ zahrnuje odkaz na části VZ.
Kód z číselníku CPV/NIPEZ:

CPV 79110000-8
CPV 79100000-5

Právní poradenství a zastupování
Právní služby

D. Předpokládaná hodnota VZ (částí VZ) – maximální plnění:
Část VZ 1:

250 000 Kč bez DPH (za dobu trvání rámcové dohody)

Část VZ 2:

800 000 Kč bez DPH (za dobu trvání rámcové dohody)

Část VZ 3:

450 000 Kč bez DPH (za dobu trvání rámcové dohody)

E. Místo plnění (adresa):
Jihlava - Masarykovo nám. 91/5 (sídlo zadavatele),
Praha - Partyzánská 1/7 (dislokované pracoviště),
Ostrava - Provozní 5491/1, Odboje 1941/1 (dislokovaná pracoviště).
F. Předpokládaný termín plnění (datum):
Předpokládaný termín zahájení: říjen 2017
Doba plnění:

24 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody

G. Kritéria hodnocení pro VZ:
Hodnocení nabídek bude provedeno dle kritéria hodnocení, kterým je ekonomická výhodnost
nabídky, a to bodovací metodou v souladu s následujícími kritérii hodnocení:
a)

Dílčí hodnotící kritérium
Nabídková cena

Váha
30 %

(hodinová sazba v Kč vč. DPH)

b)

Kvalita plnění

70 %

(zpracování vzorových právních dokumentů)

H. Specifikace kritérií hodnocení a metoda hodnocení:
Do hodnocení nabídek budou zařazeny všechny nabídky, které splní podmínky zadání podle této
Výzvy a obsahují náležitosti a doklady požadované zadavatelem v této Výzvě.
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Kritérium „Nabídková cena“
1. S ohledem na charakter předmětu plnění VZ stanoví účastník zadávacího řízení (dále také jen
„účastník“) nabídkovou cenu jako smluvní časovou odměnu za 1 hodinu poskytování právních
služeb bez ohledu na charakter či náročnost právní služby a bez ohledu na funkční postavení či
zařazení právníka poskytujícího právní služby (dále též jen „hodinová sazba“).
2. Nabídková cena VZ (hodinová sazba) musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná
a konečná. V nabídkové ceně musí být již zahrnuty veškeré režijní náklady účastníka,
související s plněním předmětu VZ podle této Výzvy, tzn. zejména plošné náklady pro všechny
právníky, kteří se budou podílet na poskytování právních služeb, dále pak náklady na mzdy,
pojištění, poštovné, cestovné a náhrady cestovného, paušál za tisk, opisy a fotokopie, faxy,
telefony, e-maily, náhrady za promeškaný čas ve smyslu § 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
apod.
3. Nabídkovou cenu bude možné po dobu platnosti rámcové dohody upravit pouze v souvislosti se
změnou daňových předpisů, týkajících se sazby DPH uplatňované na služby, jež jsou
předmětem této VZ, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni vzniku
zdanitelného plnění.
4. Nabídková cena bude účastníkem uvedena v rozsahu ceny v Kč bez DPH, sazby DPH a ceny
v Kč vč. DPH. DPH se pro účely této VZ rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně
z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši sazby platné ke dni podání
nabídky.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím
plátcem, doloží čestným prohlášením.
5. Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, ve kterém hodnocená nabídka získá takovou bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené
nabídce v tomto kritériu. Obdržený počet bodů bude následně vynásoben vahou kritéria.
6. Hodnocení nabídek bude v tomto kritériu hodnocení probíhat podle vzorce:
100 x (nejnižší nabídková cena / hodnocená nabídková cena) x váha kritéria „Nabídková cena“
v %,
přičemž nejvýhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu.
Kritérium Kvalita plnění
1. Zadavatel požaduje pro účely hodnocení v tomto kritériu hodnocení (jako podklad pro
hodnocení) zpracovat vzorové právní dokumenty, jejichž specifikace (zadání) je stanovena
v Příloze č. 2 této Výzvy.
2. Vypracované právní dokumenty podle uvedeného zadání účastník zpracuje a předloží zadavateli
jako součást své nabídky; tyto dokumenty budou sloužit pro účely hodnocení nabízené kvality
budoucího plnění VZ, která vyplyne z faktické a právní kvalifikace případu a zohlednění všech
relevantních aspektů souvisejících s danou otázkou, a to z pohledu platné právní úpravy (české
i evropské), judikatury či rozhodovací praxe příslušných orgánů.
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Pro hodnocení vzorových dokumentů zadavatel stanovuje následující parametry hodnocení:
a) odborná, formulační a stylistická úroveň, srozumitelnost a přehlednost;
b) věcná správnost, relevance a logická provázanost uvedené argumentace;
c) zohlednění všech relevantních aspektů souvisejících s danou otázkou, a to z pohledu
platné české právní úpravy, příp. i relevantní právní úpravy EU, a relevantní
rozhodovací praxe příslušných českých orgánů a orgánů EU.
3. Jedná se o číselně nevyjádřitelné kritérium. Hodnocení nabídek v tomto kritériu provede
zadavatel tak, že sestaví pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné a přiřadí,
v souladu s předchozím odstavcem, nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující
nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve
vztahu k nejvýhodnější nabídce. Obdržený počet bodů bude následně vynásoben vahou kritéria
u vzorových právních dokumentů v souladu s Přílohou č. 2 této Výzvy.
4. Hodnocení nabídek bude v tomto kritériu hodnocení probíhat podle vzorce:
100 x (hodnota hodnocené nabídky podle Přílohy č. 2 / hodnota nejvýhodnější nabídky podle
Přílohy č. 2) x váha kritéria „Kvalita plnění“ v %,
přičemž nejvýhodnější nabídkou je ta, která dosáhne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu.
Celkové hodnocení nabídek
1. Celkové hodnocení nabídek provede zadavatel tak, že u každé nabídky sečte počet bodů obou
kritérií. Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek zadavatel stanoví pořadí
úspěšnosti nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší
hodnoty součtu. Na základě sestaveného pořadí zadavatel uzavře s vybraným účastníkem (na
každou část VZ samostatně), ve smyslu provedeného hodnocení, rámcovou dohodu.
2. V případě rovnosti celkového počtu bodů, získaných při hodnocení nabídek zadavatelem,
rozhoduje vyšší počet bodů za dílčí kritérium s vyšší váhou. V případě, že nebude možné
rozhodnout podle předchozí věty, bude zadavatelem vyhodnocena nabídka podaná dříve jako
nabídka vítězná.
3. Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě
desetinná místa podle matematických pravidel.
I. Požadavky na zpracování a členění nabídky a požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace:
1. Účastník zadávacího řízení může podat nabídku na všechny části VZ nebo pouze na některou
část VZ, přičemž z názvu předložené nabídky musí být patrné, na kterou část VZ je nabídka
účastníkem předložena. V případě zájmu o tuto VZ předloží nabídku na každou takovou
část samostatně v souladu s požadavky této Výzvy.
2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce včetně všech příloh, vše řádně čitelné, bez škrtů a
přepisů.
3. Nabídka bude zpracována a předložena v elektronické podobě ve formátu PDF/A.
4. Účastník zadávacího řízení s nabídkou předloží:
a) vyplněný Krycí list nabídky, který tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka;

4

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava
telefon: 564 578 666 – ústředna
e-mail: podatelna@eru.cz
www.eru.cz
ID datové schránky: eeuaau7

b) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán;
c) kopii dokladu vydaného profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací, který
prokazuje jeho členství v této komoře či jiné organizaci odpovídající předmětu VZ – výkon
advokacie;
d) zpracované odpovědi na otázky požadované zadavatelem jako podklad pro hodnocení
nabídek v rozsahu Přílohy č. 2 této Výzvy – bude podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka;
e) seznam osob, jež se budou podílet na poskytování právních služeb, včetně osvědčení o jejich
vzdělání a odborné kvalifikaci (dále též „realizační tým“).
Účastník předloží seznam osob, jež se budou podílet na poskytování právních služeb, bez
ohledu na to, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího řízení nebo osoby v jiném vztahu
k účastníkovi, včetně jejich profesních životopisů a osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci osob podílejících se na poskytování příslušných služeb.
Minimální požadavek: zadavatel požaduje, aby realizační tým byl složen minimálně ze třech
advokátů/advokátek, přičemž:
 jeden člen musí v den podání nabídky vykonávat právní praxi jako advokát po dobu
nejméně 5 let,
 jeden člen musí v den podání nabídky vykonávat právní praxi jako advokát po dobu
nejméně 3 let,
 jeden člen musí v den podání nabídky vykonávat právní praxi jako advokát po dobu
nejméně 1 let nebo jako senior koncipient praxi po dobu nejméně 2 roky.
Zároveň platí, že splňuje-li jeden člen praxi v délce 5 let, nesplňuje zároveň podmínku kratší
praxe za jiného člena, tzn. délku právní praxe lze u každého ze tří členů započítat pouze
jednou. V seznamu osob, které se budou podílet na poskytování právních služeb, účastník u
každého člena uvede:
 jméno a příjmení,
 vztah k účastníkovi (pracovněprávní, jiný smluvní),
 popis funkce osoby v rámci týmu.
Přílohou seznamu osob bude strukturovaný profesní životopis jednotlivých členů
realizačního týmu, včetně dokladu o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci
(vysokoškolský diplom).
Účastník může v průběhu plnění VZ měnit osoby uvedené na seznamu osob, které se budou
podílet na poskytování právních služeb, přičemž tuto skutečnost písemně oznámí zadavateli
a současně zadavateli předloží doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů
tímto novým členem týmu. Změna osoby na seznamu členů týmu nesmí mít za následek, že
účastník přestal splňovat technické kvalifikační předpoklady podle této Výzvy;
f) seznam významných služeb, poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení v oblasti poskytování právních služeb a právního poradenství – minimální
požadavek:
- 2 referenční zakázky v hodnotě přesahující částku:
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u Části VZ 1 – 150 000 Kč bez DPH
u Části VZ 2 – 450 000 Kč bez DPH
u Části VZ 3 – 250 000 Kč bez DPH
Seznam zakázek bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka a bude
obsahovat
a) identifikaci objednatele,
b) specifikaci předmětu VZ (specifikaci poskytnutých služeb),
c) dobu poskytnutí (min. rok a měsíc) a
d) cenu VZ;
g) návrh rámcové dohody v rozsahu Přílohy č. 3 této Výzvy. Návrh rámcové dohody bude
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Podepisuje-li návrh dohody
jiná osoba, než osoba oprávněná jednat jménem účastníka a uvedená jako taková v
obchodním rejstříku, bude přílohou návrhu rovněž plná moc, prokazující oprávnění takové
osoby jednat za účastníka.
Účastník není oprávněn měnit či doplňovat jakékoliv části návrhu rámcové dohody s
výjimkou identifikačních údajů a výše nabídkové ceny v příloze rámcové dohody. Současně
není oprávněn přikládat přílohy k návrhu rámcové dohody, které tato Výzva výslovně
nepředpokládá. Závazný text návrhu doplní účastník zejména o údaje označené
(podbarvené) v návrhu či požadované ve Výzvě.
J. Obchodní a platební podmínky:
1. Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu rámcové dohody v Příloze č. 3 této
Výzvy.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění rámcové dohody dále jednat a vyžadovat její
upřesnění nebo změnu, s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek Výzvy.
K. Další podmínky zadavatele:
1. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese účastník
zadávacího řízení.
2. Pokud zadavatel požaduje podpis na dokumentech, rozumí se tím rovněž elektronický podpis.
3. Nabídky, které nesplní podmínky této Výzvy, budou z hodnocení vyřazeny.
4. Zadavatel si vyhrazuje, aby v případě, že bude VZ plněna z části prostřednictvím
poddodavatele, poskytl účastník v rámci své nabídky zadavateli seznam poddodavatelů –
identifikační údaje o konkrétním poddodavateli, který se bude na plnění zakázky podílet a o
oblasti plnění VZ, které bude tento poddodavatel plnit. V tomto případě účastník s nabídkou
předloží doklady poddodavatele v rozsahu: výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán,
či v jiné obdobné evidenci, pokud je v ní zapsán a kopii dokladu vydaného profesní
samosprávnou komorou či jinou profesní organizací, který prokazuje jeho členství v této
komoře či jiné organizaci odpovídající předmětu VZ – výkon advokacie.
Zadavatel si vyhrazuje, že účastník při plnění VZ prostřednictvím poddodavatele bude
odborným garantem celé VZ.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
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6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZ malého rozsahu, a to i bez udání důvodu. Účastníkovi
zadávacího řízení v této souvislosti nevzniká jakýkoliv nárok na úhradu nákladů spojených
s účastí v tomto zadávacím řízení.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho
uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se
považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího
řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
9. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
L. Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Zadání vzorových právních dokumentů pro účely hodnocení nabídek v kritériu hodnocení
Kvalita plnění (Část VZ 1, Část VZ 2, Část VZ 3)
3. Rámcová dohoda (návrh)
M. Lhůta pro podání nabídky (datum, hodina):
27. 9. 2017, do 10,00 hod.
N. Způsob podání nabídky:
V případě zájmu o tuto VZ (Část VZ 1, Část VZ 2, Část VZ 3) zasílejte ve stanovené lhůtě nabídku
na Energetický regulační úřad prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
URL adresa VZ: https://zakazky.eru.cz/vz00000276
Digitálně podepsáno
Jméno:
Döményová Irena
Datum: 07.09.2017
07:46:19

………….………………………….…………………………..…

Mgr. Irena Döményová, LL.M.
ředitelka sekce legislativně správní
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Příloha č. 1 k č.j. 09483-2/2017-ERU

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Poskytování právních služeb 2017“
zadávanou Českou republikou – Energetickým regulačním úřadem
podle § 27 a § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Název účastníka:

…………………………..

Sídlo účastníka:

…………………………..

IČ:

…………………………..

DIČ:

…………………………..

Statutární zástupce (dle údajů z obchodního/živnostenského rejstříku, nebo na základě plné moci):
…………………………..
Zástupce odpovědný za jednání účastníka pro zakázku:
Jméno:
…………………………..
E-mail, telefon:
…………………………..
Peněžní ústav:

…………………………..

Číslo účtu:

…………………………..

Prohlášení účastníka:
1. Nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, předmět plnění veřejné zakázky jsme připraveni dodat ve
specifikaci a podle podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky.
2. Nabízený předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s předpisy a normami platnými pro Českou republiku.
3. Současně bereme na vědomí, že ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán
povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Nabídková cena v Kč:
Předmět VZ
1 hodina poskytování právních služeb
(hodinová sazba)

bez DPH

DPH xx %

včetně DPH

x xxx,xx

xxx,xx

x xxx,xx

Cena celkem vč. DPH slovy: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkorunčeskýchxxhaléřů

V ………………….. dne ……………

………….………………………….…………………………..…

Jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka
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Příloha č. 2 k č.j. 09483-2/2017-ERU
Zadání vzorových právních dokumentů pro účely hodnocení nabídek v kritériu hodnocení
Kvalita plnění

Pro účely hodnocení zpracuje účastník zadávacího řízení návrh právního stanoviska dle níže
uvedených zadání.
1. Část VZ 1 – Právní služby v oblasti pracovního práva, zákona o státní službě a souvisejících
předpisů

Otázka č. 1 - Analyzujte problematiku výplaty náhrady platu v době pracovní neschopnosti předsedy a
členů Rady Energetického regulačního úřadu a to z hlediska finančního a časového.
Rozsah zpracovaného dokumentu:
Dílčí váha:

2-3 normostrany
50 %

Otázka č. 2 - Analyzujte následný postup a povinnosti podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) u uvedeného případu:
Vedoucí zaměstnanec byl zaměstnán v úřadu od 1. 1. 2005. Podle § 188 odst. 1 ZSS mu vznikl
od 1. 7. 2015 služební poměr na dobu neurčitou a stal se představeným. Dnem 15. 1. 2017 byl odvolán
z funkce představeného podle § 60 odst. 1 písm. a). Současně byl dnem 15. 1. 2017 zařazen mimo
výkon služby z organizačních důvodů podle § 62 odst. 1 ZSS.
a) Kdy marně uplyne doba, po kterou byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby
z organizačních důvodů?
b) Jaký je následný postup a jaké jsou povinnosti služebního úřadu či služebního orgánu po
marném uplynutí uvedené doby a to z hlediska časového i finančního?

Rozsah zpracovaného dokumentu:
Dílčí váha:

2-3 normostrany
50 %

………….………………………….…………………………..…

Jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka
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2. Část VZ 2 – Právní služby v oblasti energetického práva
Otázka č. 1 - Je podle stávající právní úpravy v energetickém zákoně přípustný obchodní Net
Metering?
Rozsah zpracovaného dokumentu:
Dílčí váha:

3-5 normostran
30 %

Otázka č. 2 - Jsou provozovatelé lokálních distribučních soustav, kteří využívají systémové služby
poskytované provozovatelem přenosové soustavy, povinni je hradit, i když tato povinnost není
explicitně zakotvena v energetickém zákoně? Jde o provozovatele LDS, kteří současně elektřinu
vyrábí a odebírají ve svých areálech, tedy neuzavírají sami se sebou žádnou ze smluv podle § 50
energetického zákona.
Rozsah zpracovaného dokumentu:
Dílčí váha:

3-5 normostran
40 %

Otázka č. 3 – Je nutné uzavírat novou smlouvu o připojení při změně vlastníka odběrného místa?
Rozsah zpracovaného dokumentu:
Dílčí váha:

3-5 normostran
30 %

………….………………………….…………………………..…

Jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka
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3. Část VZ 3 – Právní služby v oblasti veřejného práva, zejména práva ústavního, práva
správního, práva sociálního zabezpečení, práva veřejných zakázek, práva trestního,
s výjimkou oblasti energetického práva, a soukromého práva, s výjimkou pracovního práva
Otázka č. 1 - Je výkladové stanovisko podle § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona úkonem
podle správního řádu?
Rozsah zpracovaného dokumentu:
Dílčí váha:

3-5 normostran
40 %

Otázka č. 2 – Dojde-li k rekonstrukci plynovodu postaveného před účinností zákona č. 222/1994 Sb. a
v souladu se zákonem č. 194/2017 Sb. bude stavba využita ke zřízení internetové sítě, zůstává
zachováno veřejnoprávní věcné břemeno podle předchozích zákonů (zákon č. 67/1960 Sb.), nebo toto
právo zaniká a musí být na plynovod smluvně zřízena služebnost podle občanského zákoníku?
Rozsah zpracovaného dokumentu:
Dílčí váha:

3-5 normostran
30 %

Otázka č. 3 – Je ERÚ povinen poskytovat podle zákona č. 106/1999 Sb. informace, které získal ve
formě regulačních výkazů podle § 20 odst. 6 energetického zákona?
Rozsah zpracovaného dokumentu:
Dílčí váha:

3-5 normostran
30 %

………….………………………….…………………………..…

Jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka
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Příloha č. 3 k č.j. 09483-2/2017-ERU
Návrh
RÁMCOVÁ DOHODA
O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
ve smyslu ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
za použití zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů
Česká republika – Energetický regulační úřad
se sídlem:
Jihlava, Masarykovo nám. 91/5
jednající:
IČ:
70894451
DIČ:
není plátce DPH
bankovní spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
2421001/0710
(dále jen „Klient“)
na straně jedné
a
______________________________
se sídlem:
jednající:
IČ:
DIČ
CZ
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný v seznamu advokátů vedeném v ČAK, ev. č. advokáta:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
soudem v
(dále jen „Advokát“)

v oddílu

vložka

na straně druhé
uzavřeli tuto rámcovou dohodu o poskytování právních služeb (dále jen „Smlouva“)
Preambule
Klient uzavírá tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení vedeného Klientem jako veřejným
zadavatelem. Výsledkem zadávacího řízení bylo uzavření smlouvy s jedním uchazečem, na jejichž
základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky na poskytování právních služeb pro Klienta. Při
výkladu ustanovení této Smlouvy je třeba přihlížet i k ustanovením kvalifikační a zadávací
dokumentace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
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Čl. 1
Předmět Smlouvy
1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek poskytování právních služeb Advokátem po dobu
trvání Smlouvy, jakož i úprava podmínek týkajících se zadávání dílčích veřejných zakázek na základě
Smlouvy, tj. uzavírání dílčích smluv - objednávek o poskytování právních služeb uzavřených
na základě této Smlouvy (dále jen „dílčí smlouva“) mezi Klientem a Advokátem.
1.2 Předmětem dílčích smluv bude poskytování právních služeb Advokáta podle zákona č. 85/1996
Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), v souvislosti s výkonem
působnosti Klienta zejména podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů nebo zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Právní služby budou spočívat zvláště (nikoliv však výlučně)
ve zpracovávání právních rozborů a stanovisek, zpracovávání smluv a dalších listin, poskytování
právních rad a konzultací, jakož i v poskytování dalších forem právního poradenství.
1.3 Poskytováním právních služeb se pro účely této Smlouvy rozumí právní služby v oblasti *):
Část VZ 1 – Právní služby v oblasti pracovního práva, zákona o státní službě a souvisejících
předpisů
Část VZ 2 – Právní služby v oblasti energetického práva
Část VZ 3 – Právní služby v oblasti veřejného práva, zejména práva ústavního, práva správního,
práva sociálního zabezpečení, práva veřejných zakázek, práva trestního, s výjimkou oblasti
energetického práva, a soukromého práva, s výjimkou pracovního práva
*) – účastník vybere příslušnou část VZ podle konkrétní nabídky
Čl. 2
Uzavření dílčí smlouvy
2.1 Dílčí smlouvy budou po dobu trvání Smlouvy uzavírány na základě písemné výzvy Klienta
k poskytnutí plnění adresované Advokátovi. Výzva k poskytnutí plnění musí obsahovat popis
požadovaného plnění včetně požadované doby a místa plnění, identifikační údaje Klienta a případně
limitaci výše nabídkové ceny nebo limitaci objemu požadovaných služeb. Písemná výzva k poskytnutí
plnění je návrhem na uzavření dílčí smlouvy, písemné potvrzení této výzvy Advokátem je přijetím
návrhu dílčí smlouvy.
2.2 Váže-li se plnění Advokáta na poskytnutí nějaké dokumentace ze strany Klienta, tento
dokumentaci na vyžádání uchazeče poskytne ihned po vyžádání.
2.3 Písemná výzva Klienta k poskytnutí plnění může být zasílána oprávněnou osobou Klienta, kterou
je pro účely této Smlouvy
____________ (e-mail @eru.cz, tel. +420 )
____________ (e-mail @eru.cz, tel. +420 )…….
a to elektronickými prostředky formou zprávy do datové schránky Advokáta nebo formou e-mailové
zprávy na adresu Advokáta, popřípadě písemným potvrzením výzvy prostřednictvím e-mailové zprávy
na adresu Advokáta s předchozí telefonickou dohodou. Klient si vyhrazuje právo v průběhu trvání této
Smlouvy změnit způsob komunikace, o této změně je povinen Advokáta písemně včas informovat.
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2.4 Písemné potvrzení výzvy k poskytnutí plnění je Advokát povinen doručit ve lhůtě do 2 pracovních
dnů ode dne odeslání písemné výzvy Advokátovi; tuto lhůtu může Klient ve výjimečných případech
zkrátit, a to zejména v krajně naléhavých případech, kdy je z objektivních důvodů nutné právní služby
zajistit bezodkladně.
2.5 Nabídkovou cenou se pro účely dílčích smluv rozumí cena za jednu hodinu právní služby bez DPH
(smluvní časová odměna bez DPH, dále též jen jako „hodinová sazba“), přičemž hodinová sazba nesmí
být vyšší než hodinová sazba, kterou Advokát nabídl v rámci své nabídky podávané do zadávacího
řízení a která je uvedena v příloze této Smlouvy. Klient je v rámci zadávacích podmínek pro uzavření
dílčí smlouvy oprávněn limitovat výši nabídkové ceny (tj. jak hodinovou sazbu, tak i celkovou částku,
která má být za předmět dílčí smlouvy uhrazena, případně počtem hodin poskytování právních služeb).
2.6 Skutečnost, že s Advokátem nebyla po určitou dobu uzavřena žádná dílčí smlouva, nezpůsobuje
bez dalšího zánik této Smlouvy.
2.7 Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že nejsou oprávněny při uzavírání dílčích smluv
sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto Smlouvou.
Čl. 3
Cena (odměna za právní služby) a platební podmínky
3.1 Klient je povinen platit Advokátovi za poskytované právní služby odměnu uvedenou v dílčí
smlouvě. K této odměně bude účtována daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů, je-li
Advokát plátcem DPH.
3.2 Odměna Advokáta je určená jako hodinová sazba ve specifikaci uvedené v příloze této Smlouvy
a nesmí překročit výši hodinové sazby, kterou Advokát nabídl v rámci své nabídky podávané
do zadávacího řízení a která je uvedena v příloze této Smlouvy. Hodinová sazba po vynásobení počtem
odpracovaných hodin představuje celkovou smluvní odměnu za poskytování právních služeb
ve smyslu § 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Současně tato hodinová sazba je
určena jednotně bez ohledu na charakter či náročnost právní služby a bez ohledu na funkční postavení
či zařazení právníka poskytujícího na straně Advokáta právní služby. V případě, že právní služby
nebyly poskytovány celou hodinu, náleží Advokátovi odměna ve výši poloviční hodinové sazby
za započatou půlhodinu poskytování právních služeb.
3.3 V odměně uvedené v dílčí smlouvě a vypočítané dle odst. 3.1 a odst. 3.2 této Smlouvy jsou již
zahrnuty veškeré režijní náklady Advokáta související s poskytováním právních služeb podle Smlouvy
a dílčí smlouvy, tzn. náklady na mzdy, pojištění, poštovné, veškeré cestovné nebo náhrady cestovného,
paušál za tisk, opisy a fotokopie, faxy, telefony, e-maily a náhrady za promeškaný čas ve smyslu § 14
vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů apod. Sjednanou cenu (hodinovou sazbu) bude možné
upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se sazby DPH uplatňované
na služby, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, a to o výši, která bude odpovídat takové
legislativní změně ke dni vzniku zdanitelného plnění.
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3.4 Náhrada ostatních hotových výdajů, vždy předem Klientem povinně odsouhlasených v souvislosti
s poskytovanými právními službami podle této Smlouvy a dílčích smluv, jako např. soudní, správní
a jiné a jiné poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření a překlady, musí odpovídat účelně
vynaloženým a prokazatelným nákladům Advokáta v souvislosti s poskytováním požadované právní
služby; tyto ostatní hotové výdaje uplatní Advokát maximálně ve výši daňového dokladu třetí osoby.
K částce náhrady ostatních hotových výdajů bude připočtena daň z přidané hodnoty podle platných
právních předpisů, je-li Advokát plátcem DPH.
3.5 Advokát je oprávněn vyúčtovat poskytnuté služby měsíčně po jejich řádném a včasném poskytnutí
formou faktury - daňového dokladu. Úhrada za poskytnuté služby formou záloh se nepřipouští.
3.6 Fakturu uhradí Klient formou bezhotovostního převodu na účet Advokáta. Faktura musí obsahovat
veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho ustanovením
§ 28. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo
bude-li mít jiné vady v obsahu, je Klient oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti vrátit Advokátovi a ten je
povinen vystavit Klientovi fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury dle předchozí
věty počíná lhůta splatnosti běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla opravená nebo doplněná
faktura splňující všechny náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, doručena Klientovi.
3.7 Splatnost faktury činí 21 dní a počítá se ode dne prokazatelného doručení faktury Klientovi. Dnem
úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Klienta. Klient není v prodlení, uhradí–li
fakturu do 21 dnů po jejím obdržení, ačkoli po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
3.8 Nedílnou součástí každé faktury Advokáta podle této Smlouvy, resp. v souvislosti s právními
službami poskytovanými na základě dílčích smluv, bude Klientem potvrzený výkaz poskytnutých
právních služeb za fakturované období. V záhlaví faktury musí být uvedeno číslo Smlouvy v evidenci
smluv Klienta a číslo dílčí smlouvy, ke které se fakturace vztahuje. Klient je oprávněn sám
či prostřednictvím pověřených třetích osob provést kdykoliv kontrolu oprávněnosti účtované odměny
a dalších nákladů a Advokát je povinen pro tyto účely poskytnout potřebnou součinnost.
Čl. 4
Povinnosti Advokáta
4.1 Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s poskytováním právních služeb Klientovi, ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 85/1996
Sb., o advokacii. Advokát se zavazuje, že informace a poznatky získané při plnění Smlouvy a dílčích
smluv uzavřených na základě této Smlouvy, na které se vztahuje uvedená povinnosti mlčenlivosti,
nebude využívat při poskytování právních služeb jiným klientům. Klient však dává souhlas s tím, aby
Advokát uváděl právní služby realizované na základě této Smlouvy a dílčích smluv jako svoji
referenci, a to v rozsahu názvu Klienta, kontaktní osoby, obecného popisu realizovaných právních
služeb, pokud je to nezbytné, a doby jejich poskytování.
4.2 Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta a řídit se jeho pokyny.
Advokát je povinen jednat čestně a svědomitě, je povinen využívat důsledně všechny zákonné
prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu Klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá
za prospěšné.
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4.3 Advokát se zavazuje informovat Klienta včas o důležitých skutečnostech souvisejících
s poskytováním právních služeb a poučit jej o jeho oprávněných nárocích a lhůtách, v nichž je třeba je
uplatňovat, i o jeho povinnostech vyplývajících z právních a jiných předpisů.
4.4 Advokát poskytuje právní služby prostřednictvím osob, které uvedl jako členy týmu v rámci
nabídky podané do zadávacího řízení (dále též jen „kvalifikovaný člen týmu“). Pokud Advokát
z objektivních závažných důvodů (např. ukončení spolupráce) není schopen poskytovat příslušné
právní služby prostřednictvími kvalifikovaného člena týmu, je oprávněn jej nahradit osobou se stejnou
či vyšší kvalifikací; k takové změně je vždy nutný předchozí písemný souhlas Klienta s tím, že Klient
nesmí takovou změnu odmítnout, nejsou-li k tomu dány objektivní důvody. Poskytnutí právní služby
vždy koordinuje vedoucí týmu, jehož prostřednictvím byla v zadávacím řízení prokázána příslušná
kvalifikace, pokud právní službu neposkytuje vedoucí týmu sám. Pokud Advokát prokázal
v zadávacím řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel
plnit tu část právní služby, jež prokazoval za Advokáta. Jakákoliv změna v osobě takového
subdodavatele Advokáta je možná pouze z vážných důvodů a současně za předpokladu, že Advokát
předloží Klientovi splnění příslušné části kvalifikace obdobným způsobem novým subdodavatelem
a že Klient k takové změně udělí předchozí písemný souhlas. Písemný souhlas se změnami osob
a subdodavatelů dle tohoto odstavce bude za Klienta oprávněna udělit osoba, která je oprávněna
k podpisu této Smlouvy.
4.5 Advokát odpovídá Klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie.
Advokát odpovídá za škodu způsobenou Klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti
s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jeho zaměstnancem.
4.6 Advokát je povinen při vyúčtování odměny předložit Klientovi časovou specifikaci poskytnutých
právních služeb.
4.7 Advokát je oprávněn zadávat provádění expertiz, posudků, úředních překladů a vyžadovat úřední
stanoviska, kterých je zapotřebí k řádnému poskytování právní služby, vše pouze s předchozím
písemným souhlasem Klienta. Za stejných okolností může Advokát objednat odbornou konzultaci.
4.8 Advokát je povinen vždy ke konci každého kalendářního čtvrtletí na žádost Klienta předložit
Klientovi průběžnou zprávu o stavu každé neukončené právní služby požadované Klientem minimálně
s uvedením popisu předmětu plnění, aktuálního stavu věci a popisu dalšího postupu včetně uvedení
lhůt.
4.9 Advokát je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu pro
případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie s limitem pojistného
plnění minimálně ve výši 20 mil. Kč.
4.10 Advokát je povinen po celou dobu platnosti Smlouvy disponovat uznávaným elektronickým
podpisem.
4.11 Advokát je povinen být po celou dobu trvání Smlouvy v permanentním kontaktu s Klientem
prostřednictvím e-mailu a mobilního telefonu. Kontaktní údaje na jednotlivé členy realizačního týmu
Advokáta jsou závazně uvedeny v příloze této Smlouvy. Pro každou dílčí smlouvu sdělí Advokát
primární kontaktní osobu, která bude Klientovi k dispozici.
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4.12 Advokát je povinen poskytovat právní služby nezávisle a v souladu s ustanovením § 3 zákona
o advokacii a zdržet se všech jednání uvedených v ustanovení § 19 zákona o advokacii. Advokát nesmí
po dobu trvání této Smlouvy, případně dílčí smlouvy, převzít zastupování třetí osoby v soudních či
jiných sporech vedených proti Klientovi, resp. zahájených po dni účinnosti této Smlouvy do doby
jejího ukončení vůči Klientovi.
Čl. 5
Povinnosti Klienta
5.1 Klient se zavazuje poskytnout Advokátovi, popřípadě Advokátem zmocněné osobě včasné,
pravdivé, úplné a přehledné informace, označit potřebné skutečnosti, předložit mu veškeré listinné
materiály potřebné k řádnému poskytování právních služeb podle této Smlouvy a poskytnout mu
potřebnou součinnost. Poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací může být Advokátem
považováno za narušení nezbytné důvěry mezi Advokátem a Klientem.
5.2 Klient touto Smlouvou uděluje Advokátovi plnou moc pro uskutečňování všech úkonů potřebných
k řádnému poskytování právních služeb uvedených v Čl. 1 této Smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní
formu plné moci nebo požádá-li o to Advokát, zavazuje se Klient vystavit Advokátovi písemnou plnou
moc zvláštní listinou.
Čl. 6
Podstatné porušení Smlouvy a smluvní pokuty
6.1 Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
- prodlení Advokáta se splněním zákonných nebo smluvních termínů,
- porušení povinnosti mlčenlivosti Advokáta podle čl. 4.1 Smlouvy,
- opakovaně nízká kvalita poskytovaných právních služeb, na kterou byl Advokát
Klientem již písemně upozorněn,
- narušení důvěry mezi Klientem a Advokátem,
- opakovaně špatné vyúčtování poskytnutých právních služeb, nebo
- porušení povinností uvedených v ustanovení § 19 zákona o advokacii.
6.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. 4.1 Smlouvy se Advokát zavazuje Klientovi
uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Případný nárok
Klienta na náhradu škody není uhrazením smluvní pokuty dotčen ani nijak limitován.
6.3 Pokud bude Advokát v prodlení s provedením zakázky, je povinen zaplatit Klientovi smluvní
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná 30. den od doručení výzvy
k její úhradě Advokátovi.
6.4 Nárokováním, resp. úhradou smluvní pokuty Advokátem není dotčeno právo Klienta na náhradu
škody, ani možnost Klienta požadovat po Advokátovi úrok z prodlení z neuhrazené smluvní pokuty.
Klient je oprávněn domáhat se náhrady skutečně způsobené škody přesahující smluvní pokutu.
6.5 V případě prodlení Klienta s úhradou ceny se Klient zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
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Čl. 7
Ukončení smluvního vztahu
7.1 Každá ze smluvních stran může vypovědět Smlouvu před ukončením všech plnění podle Smlouvy,
a to na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé
smluvní straně.
7.2 V případě, že bude Smlouva ze strany Advokáta porušena podstatným způsobem, má právo Klient
odstoupit od Smlouvy.
7.3 Odstoupení od Smlouvy je Klient povinen Advokátovi oznámit písemně. Účinky odstoupení
nastávají dnem doručení oznámení Advokátovi.
7.4 Advokát má právo odstoupit od Smlouvy z důvodu neuhrazení ceny za předmět této Smlouvy až
po marném opakovaném upomenutí Klientovi, které bylo učiněno písemně nebo jiným prokazatelným
způsobem, a to za podmínek, že Klientovi poskytl minimálně 30 dní k úhradě sjednané ceny.
7.5 Odstoupení od Smlouvy je Advokát povinen Klientovi oznámit písemně. Účinky odstoupení
nastávají dnem doručení oznámení Klientovi. Účinky odstoupení od Smlouvy se netýkají ustanovení
této Smlouvy o smluvní pokutě, náhradě škody a povinnosti mlčenlivosti.
7.6 Klient je povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Advokát bere na
vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v Registru smluv
(informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra).
7.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na dobu 24 měsíců od
nabytí účinnosti Smlouvy a omezením plnění za poskytované právní služby v objemu do *):
250 000 Kč bez DPH (Část VZ 1)
800 000 Kč bez DPH (Část VZ 2)
450 000 Kč bez DPH (Část VZ 3).
*) – účastník vybere příslušnou část VZ podle konkrétní nabídky
K ukončení Smlouvy před sjednanou dobou platnosti dojde také vyčerpáním objemu finančních
prostředků určených k plnění dle této Smlouvy podle předchozí věty, případně jiným způsobem
uvedeným v této Smlouvě před jejich vyčerpáním. Ukončením této Smlouvy není dotčena platnost ani
účinnost dílčích smluv uzavřených na základě této Smlouvy před uplynutím této doby.
7.8 Po ukončení této Smlouvy je Advokát povinen předat Klientovi seznam veškerých nedokončených
případů s uvedením aktuálního stavu věci a veškeré podklady k těmto případům v originále. Tuto
povinnost je povinen Advokát splnit bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po ukončení této Smlouvy
nebo dílčí smlouvy.
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Čl. 8
Ustanovení závěrečná
8.1 Tato Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vyplývající z této Smlouvy se budou řídit
a vykládat v souladu s právem České republiky. Práva a povinnosti stran, které nejsou upraveny touto
Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Jakýkoliv spor v souvislosti s touto Smlouvou bude předmětem řízení před příslušnými soudy
České republiky.
8.3 Pokud některé ustanovení této Smlouvy (zcela nebo zčásti) je nebo se stane nezákonné, neplatné
nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v plném rozsahu platná a účinná.
8.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je taková smluvní
strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných
k podpisu Smlouvy.
8.5 Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jedno
vyhotovení obdrží Klient a jedno vyhotovení Advokát.
8.6 Účastníci této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
8.7 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva, případně i veškeré dílčí Smlouvy dle
čl. 2 této Smlouvy, včetně všech změn a dodatků této Smlouvy a dílčích smluv, a výše skutečně
uhrazených odměn za veškeré právní služby dle této Smlouvy a dílčích smluv budou Klientem
uveřejněny.
8.8 Advokát se zavazuje Klientovi předložit při podpisu Smlouvy seznam svých klientů, kteří
provozují činnost v energetických odvětvích, kterým poskytoval či poskytuje právní služby sám a/nebo
kterákoliv z osob, která se má podílet na plnění veřejné zakázky, a v průběhu trvání této Smlouvy
Klienta upozornit na případnou změnu.
V Jihlavě dne

-------------------------------------------ČR - Energetický regulační úřad

V

dne

-----------------------------------------jméno, funkce oprávněné osoby, obchodní název
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Příloha Smlouvy:
Identifikační údaje Advokáta:
_____________________________________
se sídlem
jednající:
IČ:
DIČ: CZ
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku vedeném
soudem v

oddíl , vložka

Smluvní odměna v Kč za 1 hodinu poskytování právních služeb (hodinová sazba):
Cena v Kč
DPH ___%
Cena v Kč
bez DPH
v Kč
včetně DPH
Cena za 1 hodinu
poskytování právních
____.__
____.__
____.__
služeb
(hodinová sazba)
Seznam kontaktních osob – realizační tým (jméno, evid.č. ČAK, telefon, e-mail):
__________________________________
evid. č. ČAK:
tel.: +420 , fax: +420
e-mail: @.cz
__________________________________
evid. č. ČAK:
tel.: +420 , fax: +420
e-mail: @.cz
__________________________________
evid. č. ČAK:
tel.: +420 , fax: +420
e-mail: @.cz
…
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