SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
obchodní firma: Město Harrachov
sídlo: Centrum 150, 512 46 Harrachov
IČ: 00275697
Zastoupené Evou Zbrojovou, starostkou
(dále jen "mandant")
a
obchodní firma: Mgr. Tomáš Vašíček, advokátní kancelář
sídlo: Liborova 405/14, Praha 6, 169 00
IČ: 71464816 DIČ: CZ7704240247
Bankovní spojení: 529902004/2700 UniCredit Bank, a.s.
(dále jen "mandatář")
I.
Předmět smlouvy
1. Mandant je žalovaným ve sporu se žalobcem, společností J.F.WORLD BROKERS s.r.o., IČ:
62912143, se sídlem Praha 4, Ctiradova 508/1, kde naposledy Nejvyšší soud České republiky,
svým Rozsudkem čj. 32Cdo 2858/2010-914, ze dne 29.3.2011, mimo jiné zrušil Rozsudek
Vrchního soudu v Praze, ze dne 24.3.2010, čj. 9 Cmo 489/2008-803, ve znění opravného
usnesení ze dne 12.4.2010, čj. 9 Cmo 489/2008-814 a vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu
řízení. Účelem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající ze závazku
mandatáře sjednaným způsobem, na základě této smlouvy poskytovat mandantovi právní
poradenství a právní zastoupení v řízení před odvolacím soudem ve výše uvedené věci.
2. Mandant a mandatář se dohodli, že poskytování právních služeb mandatářem mandantovi na
základě této smlouvy bude spočívat v poskytování těchto právních služeb:
a) zastupování mandanta před odvolacím soudem
b) provedení právního auditu všech dokumentů vztahujících se k této kauze, včetně těch
uložených u mandanta
c) jednání s Ministerstvem financí České republiky o případném navrácení majetku městu
Harrachov či o případné náhradě škody
d) jednání s Ministerstvem spravedlnosti ČR o náhradě škody z důvodu špatného úředního
postupu soudů v této kauze
e) podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s privatizací
Crystalex s.p., zejména závodu 07 v Harrachově
Mandant se zavazuje udělit mandatáři plnou moc pro právní zastoupení mandanta mandatářem
v den podpisu této smlouvy.
3. Pro případ právního zastoupení udělí mandant mandatáři vždy zvláštní plnou moc, která jej
opravňuje činit jménem mandanta veškeré úkony nutné k vyřízení konkrétní záležitosti.

4. Tato smlouva má povahu smlouvy rámcové a vztahuje se - není-li v konkrétním případě
sjednáno jinak - automaticky na veškerou činnost prováděnou mandatářem pro mandanta po
dobu účinnosti této smlouvy na základě udělené zvláštní plné moci.
II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Pověření pracovníci mandanta jsou povinni vytvořit podmínky nezbytné k zajištění výkonu
činnosti mandatáře, zejména v návaznosti na termínovou koordinaci, jak vyplyne z dohody mezi
mandantem a mandatářem. Mandant se touto smlouvou zavazuje poskytovat mandatáři
potřebnou součinnost.
2. Mandatář se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy především svědomitě respektovat zájmy
mandanta.
3. Mandatář ručí za to, že množství a odborná kvalifikace pracovníků, podílejících se na plnění
předmětu této smlouvy, bude odpovídat nejvyšším nárokům mandanta.
4. Mandatář rovněž odpovídá za řádnou péči o jakékoliv materiály či dokumenty předané mu
mandantem pro zajištění jeho činnosti jak plyne z předmětu této smlouvy a je povinen je na
výzvu mandanta kdykoliv vrátit.
5. Při své činnosti bude mandatář vždy postupovat s odbornou péčí, kterou má mandant právo
po něm spravedlivě požadovat. Mandatář je povinen využívat důsledně všechny zákonné
prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu mandanta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za
prospěšné a bylo schváleno mandantem.
6. Mandatář a jím pověřené osoby jsou povinny při zajišťování účelu této smlouvy dbát všech
předpisů právního řádu České republiky, případně dotčených zemí, chránit a prosazovat práva a
oprávněné zájmy mandanta a řídit se jeho pokyny.
7. Mandatář je povinen neprodleně upozornit mandanta na všechny okolnosti, které mu brání
v právním zastoupení mandanta, či ve vyřizování jeho záležitostí.
8. Mandatář je oprávněn užít ke splnění části nebo celého předmětu této smlouvy subdodavatele,
resp. substituenta. Za porušení povinností ze strany subdodavatelů, resp. substituentů odpovídá
však vždy přímo mandatář, jako by plnil a porušil sám.
III.
Ochrana osobních údajů a povinnost mlčenlivosti
1. Mandatář se zavazuje zajistit ochranu osobních údajů dlužníků, poskytnutých mu mandantem
k plnění předmětu této smlouvy, a to v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., zákon o
ochraně osobních údajů v platném znění.
2. Mandatář je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu mandantem (např. osobní
údaje zaměstnanců mandanta, obchodních partnerů mandanta a jiné) výhradně pro účely plnění
předmětu této smlouvy a v souladu s jejím zněním, nebo v souladu s písemnými požadavky
mandanta předanými mandatáři.

3. Mandatář se zavazuje přijmout přede dnem účinnosti této smlouvy taková opatření, aby
nemohlo kdykoli v průběhu jejího plnění dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu
k osobním údajům dlužníků, nebo důvěrným a utajovaným informacím a skutečnostem, k jejich
změně, ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i
jinému zneužití.
4. Mandatář se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech a informacích, které se
dozvěděl v souvislosti s vyřizováním záležitostí pro mandanta a zajistit zachovávání mlčenlivosti
svých zaměstnanců, osob v obdobném poměru, subdodavatelů, substituentů, jakož i jiných osob,
které při výkonu své činnosti s nimi přichází do styku, a to i po zániku účinnosti této smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují, že o všech důvěrných a utajovaných skutečnostech a/nebo
informacích, o kterých se dozví v průběhu vzájemné spolupráce, budou zachovávat mlčení, a to i
po skončení platnosti a účinnosti této smlouvy.
6. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré informace,
které jsou jako takové označeny, nebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění
přivodit kterékoliv smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních,
obchodních či jiných informací.
IV.
Smluvní odměna, platební podmínky, smluvní pokuty
1. Smluvní paušální odměna mandatáře činí 1,- Kč bez DPH celkem za splnění předmětu této
smlouvy.
2. Smluvní odměna mandatáře podle odst. 1 tohoto článku je splatná v hotovosti k rukám
mandatáře do 5 ti pracovních dní od podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení ustanovení čl. III., odst. 1. až 6. této smlouvy
smluvní pokutu ve výši 100,000 Kč -- hal. (slovy: jedno sto tisíc korun českých – hal.) za každé
takové prokazatelné porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do čtrnácti
pracovních dní po jejím vyúčtování stranou oprávněnou straně povinné. Tímto ustanovením není
dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran na náhradu škody, a to i na náhradu škody přesahující
rámec sjednané smluvní pokuty.

V.
Platnost smlouvy, výpověď smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost i účinnost okamžikem jejího
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tuto smlouvu může mandant vypovědět podle ust. § 574 obchodního zákoníku s účinností
k poslednímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď
doručena mandatáři. Za činnost realizovanou do účinnosti výpovědi podle předmětu této

smlouvy má mandatář nárok na odměnu a náhradu nákladů dle jednotlivých ustanovení této
smlouvy v plné výši.
3. Mandatář může tuto smlouvu vypovědět podle ust. § 575 obchodního zákoníku s účinností
k poslednímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď
doručena mandantovi, pokud nebude z výpovědi vyplývat doba pozdější.
4. Výpověď musí být vždy v písemné formě a doručená druhé smluvní straně.
VI.
Ostatní ujednání
1. Účastníci se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré úsilí,
které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, zejména
aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit nebo způsobující
její neplatnost. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů, nebo jiných důvodů stala
některá ujednání této smlouvy neplatnými, nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do
souladu s právními normami a účastníci prohlašují, že smlouva je ve zbývajících ustanoveních
platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
2. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom. Tuto smlouvu je možné měnit pouze ve formě písemných, chronologicky číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, přičemž podpisy jednajících zástupců obou
smluvních stran musí být na téže listině. Tato smlouva byla schválena na veřejném zasedání
zastupitelstva města Harrachova, dne _________, usnesení č.__________
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu
obsahu porozuměly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu
s výše uvedenými skutečnostmi smluvní strany tuto smlouvu podepisují.

V Harrachově, ____________

V Harrachově, dne ________________

Město Harrachov, IČ: 00275697
Centrum 150, 51246 Harrachov
Eva Zbrojová, starosta

Mgr. Tomáš Vašíček, advokát
IČ: 71464816
se sídlem Liborova 405/14, Praha 6, 169 00

