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Mandátní smlouva o podmínkách
poskytování právních služeb

Mandant:
Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
jednající: Mgr. Zdeňkem Zajíčkem
náměstkem ministra financí

Mandatář :
JUDr. Václav Mrzena
advokát se sídlem Svobodova 9, 12800 Praha 2
IČ: 66210151

uzavírají podle § 566 a násl. obchodního zákoníku a zákona o advokacii tuto

mandátní

smlouvu o podmínkách

poskytování právních služeb:

I. Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je právní úprava podmínek poskytování odborných výkonů
charakteru komplexních právních služeb realizovaných mandatářem ve prospěch
mandanta a v jeho zastoupení (včetně sepisu žaloby), a to v soudním sporu vedeném
žalobcem Česká republika - Ministerstvo financí proti žalovanému Martinu
Ptáčníkovi, nar. 9.11.1965, bytem Pardubice, Erno Košt'ála 1002, o zaplacení
bezdůvodného
obohacení
vzniklého z důvodu neoprávněného
užívání
nemovitostí.

2.

Komplexními právními službami se podle této smlouvy rozumí uskutečňování
právních úkonů nezbytných k zajištění kvalifikované účasti mandanta v uvedeném
soudním či správním řízení, a to vlastními úkony mandatáře na účet mandanta.

3.

K zajištění výkonů dle odst. 1 a 2 tohoto článku se mandant zavazuje udělit
mandatáři plnou moc, a to ke všem právním úkonům, které bude mandatář v souladu
s touto smlouvou, jménem a na účet mandanta vykonávat.

II. Doba plnění mandatáře
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení činností podle předmětu
smlouvy.

III. Povinnosti mandatáře
1.

Mandatář je povinen jednat v zastoupení mandanta osobně nebo prostřednictvím
jiného advokáta, svého právního koncipienta nebo svého zaměstnance (§ 26 odst. 1,2
zák.č. 85/1996 Sb.).

2.

Použít k plnění povinností vyplývajících z této smlouvy jiných osob než těch, které
jsou uvedeny v odst. 1 tohoto článku, je mandatář oprávněn pouze s výslovným
souhlasem mandanta. V takovém případě odpovídá mandatář rovněž za výkony
těchto osob tak, jako by takovéto výkony realizoval sám.

3.

Mandatář je povinen zajistit provedení komplexu úkonů a činností dle čI. I. smlouvy
vždy ve lhůtách nařízených příslušným soudem či správním orgánem, případně dle
potřeby, avšak vždy tak, aby byly v plném rozsahu chráněny oprávněné zájmy a
nároky klienta. Mandatář je oprávněn písemný úkon určený soudu nebo správnímu
orgánu učinit bez předchozího souhlasu mandanta, pokud hrozí nebezpečí z prodlení
ke škodě mandanta, či pokud provedení takového úkonu nesnese odkladu. Je však
povinen po provedení tohoto úkonu mandanta vyrozumět.

4.

Mandatář je povinen při výkonu své činnosti upozornit mandanta na zřejmou
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že
mandant, i přes upozornění mandatáře, na splnění pokynu trvá, neodpovídá za škodu
takto vzniklou. Pokyny mandanta mandatář není vázán, jsou-li v rozporu se zákonem
nebo stavovským předpisem. O tom je mandatář povinen mandanta poučit.

5.

Pokud je předmětem řízení poskytnutí peněžitého plnění, je mandatář povinen
navrhnout orgánu před nímž se řízení vede, aby bylo plněno přímo na účet
mandanta. Jestliže mandatář při své činnosti získá pro mandanta jakékoliv plnění, je
povinen mu je vydat neprodleně.

6.

Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k zařízení
záležitostí dle této smlouvy a na věcech převzatých od třetích osob s výjimkou
škody, kterou nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

7.

Mandatář je vázán projevem vůle mandanta s výjimkou pokynů, které jsou v rozporu
se zákonem nebo stavovským předpisem a je povinen zachovat mlčenlivost o všech
skutečnostech, které se v souvislosti s plněním mandátní smlouvy dozví, a to i po
ukončení smlouvy v rámci právní etiky a v rámci zákona č. 85/1996 Sb., o
advokacii.

8.

Mandatář se zavazuje, že bude mandanta pravidelně, a to nejméně jednou měsíčně
písemně informovat o průběhu a výsledcích sporu, vždy do 5. dne po skončení
měsíce. Opakované nesplnění této povinnosti je důvodem výpovědi této smlouvy.

IV. Povinnosti mandanta
1.

Mandant se zavazuje, že určenému pracovníkovi mandatáře pro operativní styk
zabezpečí vstup do budovy a bude mu nápomocen při získávání nutných podkladů a
listinných důkazů k naplnění předmětu této smlouvy.

2.

Mandant se zavazuje poskytovat mandatáři informace, které se váží k analogickým
právním kauzám, které řeší ve své působnosti mandant.

V. Odměna mandatáře a náhrada nákladů
1.

Mandatáři náleží s m I u v n í odměna ve výši Y2 sazby mimo smluvní odměny
vypočtené podle § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to za
každý úkon právní pomoci, přičemž celková výše odměny je limitována maximálně
šesti úkony právní pomoci pro řízení v každém jednotlivém stupni (např. řízení před
soudem prvního stupně, odvolací řízení, dovolací řízení), nepočítaje v to úkon
příprava a převzetí věci, který bude považován za součást prvního právního úkonu
advokáta ve věci samé.

2.

V případě, že Ministerstvo financí bude mít plný úspěch ve věci, v níž jej mandatář
na základě plné moci zastupuje, přísluší mandatáři namísto odměny dle čI. V. odst. 1
této smlouvy s m I u vn í odměna ve stejné výši, jaká bude Ministerstvu financí
v rámci nákladů řízení soudem přiznána. Pokud tato odměna bude přiznána ve výši
nižší než ve výši rovnající se sazbě odměny stanovené pro řízení v jednom stupni
podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude mandatáři
příslušet odměna ve výši podle vyhl. č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Totéž platí i v případě, kdy Ministerstvo financí sice bude mít plný úspěch ve věci,
ale náklady řízení mu přiznány nebudou. Mandatáři však vždy přísluší odměna
minimálně ve výši dle čI. V. odst. 1. této smlouvy.

3.

V případě, že Ministerstvo financí bude mít částečný úspěch ve věci, přísluší
mandatáři s m I u v n í odměna ve stejné výši, jaká bude Ministerstvu financí v rámci
nákladů řízení soudem přiznána. Pokud tato odměna bude přiznána ve výši nižší než
dle čI. V. odst. 1. této smlouvy, přísluší mandatáři odměna podle citovaného
ustanovení.

4.

V případě, že Ministerstvo financí bude ve věci zcela neúspěšné, přísluší mandatáři
za každý úkon právní pomoci s m I u v n í odměna ve výši stanovené dle čl.V. odst.
1. této smlouvy.

5.

Hotové výdaje vynaložené mandatářem při plnění této smlouvy (soudní a správní
poplatky, cestovné mimo územní obvod hl. města Prahy popř. jiného města, v němž
se nachází sídlo kanceláře mandatáře, znalecké posudky, překlady apod.) proplatí

mandant mandatáři, není-li dále stanoveno jinak, proti předloženým dokladům ve
skutečně vynaložené resp. stanovené výši. Místní cestovné nebude účtováno.
6.

Náhrada cestovních výdajů náleží mandatáři ve výši přiznané mu soudem. Pokud
soud tuto náhradu nepřizná, náleží mandatáři cestovné vypočtené u jednotlivých cest
podle výše odpovídající stanovené ceně zpáteční jízdenky v I. třídě hromadného
dopravního prostředku (ČD) platné ke dni uskutečnění cesty.

7.

Mandant a mandatář se dohodli, že výše odměny podle této smlouvy nedosáhne
částky 1.000.000,- Kč bez DPH.

8. Mandatář má právo na úhradu daně z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Platební podmínky
1.

Podkladem pro placení poskytnuté právní služby je platební doklad - faktura vystavený mandatářem. Splatnost faktury, obsahující náležitosti dle § 28 zák. č.
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny ve
smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku, činí 21 dnů od doručení. Mandant
má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo
k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti dle
uvedených předpisů nebo některý údaj či náležitost chybí. Nová lhůta splatnosti o
délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu
mandantovi. Faktura musí obsahovat náležitosti potřebné pro ověření správnosti
fakturace, zejména přehled fakturovaných právních služeb.

2.

Mandatář je oprávněn fakturovat průběžně odměnu za každý provedený právní úkon
samostatně, a to vždy pouze ve výši Yz sazby mimo smluvní odměny vypočtené podle
§ 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a maximálně za šest
úkonů právní pomoci pro řízení v každém jednotlivém stupni (řízení před soudem
prvního stupně, odvolací řízení, dovolací řízení). Mandatář je oprávněn fakturovat
průběžně spolu s úkony i k nim se vážící náklady řízení dle čI. V odst. 5 a 6 této
smlouvy (cena zpáteční jízdenky v I. třídě hromadného dopravního prostředku ČD), popř. náklady řízení fakturovat samostatně, pokud se k žádnému úkonu neváží
(např. hotové výdaje vzniklé v souvislosti s úhradou odměny za vypracování
znaleckého posudku či překladu apod.).

3.

Konečnou výši odměny a náhrady nákladů je mandatář oprávněn vyúčtovat popř.
doúčtovat okamžitě poté, co nabude právní moci rozhodnutí soudu či správního
orgánu ve věci, v níž advokát právní službu poskytoval. V rámci konečného
vyúčtování odměny a náhrady nákladů je mandatář povinen předložit v příloze
tohoto vyúčtování přehled průběžně vyfakturovaných a následně mandantem
zaplacených odměn za každý provedený právní úkon ve věci.

VII. Ustanovení závěrečná
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu účastníky.
Pokud smlouva nebude účastníky podepsaná téhož dne, nabývá platnosti a
účinnosti podpisem účastníka, který ji podepíše jako poslední.
2. Mandant může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.
Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní
mandatář dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen
nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen mandanta
upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody
bezprostředně
hrozící mandantovi
nedokončením
činnosti související
se
zařizováním záležitosti. Za činnost řádně uskutečněnou do ukončení výpovědní
lhůty má mandatář nárok na přiměřenou část odměny.
3. Mandatář může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního meSlce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena mandantovi, nevyplývá-li
z výpovědi doba pozdější. V případě výpovědi podané mandatářem zaniká závazek
mandatáře uskutečňovat činnosti dle této smlouvy ke dni ukončení výpovědní
lhůty. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla mandantovi škoda, je
mandatář povinen písemně jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu
odvrácení. Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a
požádá-li mandatáře, aby je provedl sám, je mandatář povinen tak učinit.
Oznámením mandatáře o nebezpečí vzniku škody zaniká jeho odpovědnost za
škodu vůči mandantovi, pokud opatření k odstranění vzniku škody neprovádí
mandatář za podmínek této smlouvy sám. Za provedená opatření náleží mandatáři
příslušná odměna.
4. V případě zániku této smlouvy zaniká platnost plných mocí udělených v této
kauze, o čemž mandatář vyrozumí soud, resp. správní orgán.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemného souhlasu
obou smluvních stran.
6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními § 566 a násl. Obchodního
zákoníku.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Mandant obdrží dvě vyhotovení smlouvy a mandatář jedno vyhotovení.

V Praze dne

Zam

Ing. Šárka
Tučková

Za mandatáře:

Digitálně podepsal Ing. Šárka
Tučková
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