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Smlouva o vypořádání poskytnutých právních služeb 
a poskytnutí právních služeb 

 
 
Smluvní strany 
 
Obec Lipová, dat.nar. / IČ: 46276084,  
bytem / sídlem: Lipová 48, 763 21 
zastoupená: Miloslavem Svárovským, starostou 
(dále jen „Klient“) 
 
a  
 
Stanislav Polčák, advokát, 
se sídlem Řehenice – Malešín č. 10, 251 67 p. Pyšely 
IČ:  757 11 389, reg. č. ČAK: 11590, 
bankovní spojení: Unicreditbank, a.s., č.ú.: 522 700 004 / 2700 
(dále jen „Advokát“) 
 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o vypořádání poskytnutých právních služeb: 

 
 

Článek I. 
Výchozí situace 

 
1. Advokát podle dohody poskytoval Klientovi právní služby a právní zastoupení ve věci 

náhrady škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu 
muničních skladů ve Vrběticích, k čemuž mu Klient vystavil řádnou plnou moc.  
 

2. Advokát a Klient se dohodli, že advokát bude odměněn podílem v případě úspěchu ve 
věci (k žádosti Klienta o poskytnutí právních služeb Advokát navrhl takový postup v 
dopisu ze dne 19.4.2021, na základě čehož Klient vystavil řádnou plnou moc).  

 
3. Klient ve věci dosáhl plného úspěchu, když byl přijat podle požadavků Klienta, jež 

připravil advokát spolu se svými spolupracovníky, zákon č. 324/2021 Sb., o 
jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních 
skladů Vlachovice-Vrbětic. Na základě přijatého zákona Klient stáhl žádost o 
odškodnění, kterou podle zákona č. 239/2000 Sb. uplatnil vůči státu. Výši dosaženého 
odškodnění jak Klienta, tak občanů obce specifikuje čl. II této smlouvy.   
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4. Klientovi je známo, jaký počet úkonů advokát učinil, soupis těchto úkonů tvoří přílohu 
této smlouvy a je signován oběma stranami, přičemž kopie klíčových podání byla 
Klientovi předána v kopiích, což podpisem této smlouvy Klient stvrzuje. Originál 
advokátního spisu advokát uschová po dobu 10 let a smluvní strany se shodly, že je 
důvěrný.   

 
5. Podle advokátních předpisů odměna advokáta v případě určení podle úspěchu na věci 

může dosahovat až 25% (viz tzv. Etický kodex advokátů1 dle usnesení Představenstva 
ČAK č. 1/1997 Věstníku), v každém konkrétním případě se přihlíží ke konkrétním 
okolnostem.  
 

6. Tato smlouva vypořádává vzájemný vztah mezi Klientem a Advokátem a dále upravuje 
poskytování dalších právních služeb advokátem.  

 
 

Článek II. 
Vypořádání poskytnutých služeb 

 
7. Klient dosáhl ve shora uvedené věci plného úspěchu, přičemž jeho nároky a nároky 

občanů obce zákon č. 324/2021 Sb. uspokojuje takto: 
 
a) Obec Lipová:  36.064.000 KČ 
b) Občané obce:  32.453.400 KČ 
 

8. Za dosud poskytnuté služby a dále poskytované služby (viz čl. III) je povinen 
Klient uhradit Advokátovi odměnu, odpovídající 2,37% odškodnění obce (viz 
předchozí bod 7.a/), tj. částku ve výši 894.149,- Kč (slovy osmsetpadesátčtyři tisíc 
sedmset sedmnáct korun českých), které budou splatné takto: 
 
a) částka 800.000,- Kč do 30.4.2022 na základě řádně vystavené faktury Advokáta 
b) zbylá částka 94.149,- Kč do 31.8.2022 na základě řádně vystavené faktury 

Advokáta. 
 
9. K odměně dle předchozí bodu bude účtována DPH ve výši dle platných právních 

předpisů, neboť Advokát je jejím plátcem. 
 

10. V ceně právních služeb jsou zahrnuty hovorné v rámci České republiky, poštovné a 
místní dopravné. V ceně však nejsou zahrnuty vynaložené náklady právních služeb, 
jako jsou např. náklady vynaložené na soudní, rozhodčí, správní a jiné poplatky, 
cestovné, překlady, kolky a znalecké posudky. Při služebních cestách je Advokát 
oprávněn použít vlastního osobního vozidla. 

 
11. Prodlení s úhradou některé platby (záloha, odměna, náklady apod.) je povinen Klient 

uhradit Advokátovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den 

                                                 
1 https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15724  
Čl. 10 odst. 5 Etického kodexu: Advokát je oprávněn sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě 
věci nebo na výsledku věci, je-li výše takto sjednané odměny přiměřená podle ustanovení odstavce 2 a 3. Za 
přiměřenou nelze však zpravidla považovat smluvní odměnu stanovenou podílem na výsledku věci, pokud tento 
podíl je vyšší než 25 %. 
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prodlení. 
 

 
Článek III. 

Poskytnutí dalších právních služeb 
 
12. Advokát se zavazuje v rámci shora sjednané odměny poskytovat Klientovi a občanům, 

které Klient takto písemně Advokátovi označí ve lhůtě do 31.7.2022, další právní služby 
ve věci vypořádání škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s mimořádnou událostí 
v areálu muničních skladů ve Vrběticích, a to 
 
- právní poradenství občanům, kteří na jednorázové odškodnění nedosáhnou 

z důvodů vymezení zákonných podmínek kritérií nároku (viz zákon č. 324/2021 
Sb.) 

- právní poradenství Klientovi při administraci veřejných zakázek v souvislosti 
s užitím vyplaceného odškodnění Klientovi. 

 
13. Případný další rozsah poskytovaných právních služeb bude vázán na další dohodu stran 

této smlouvy a na ni navazující průběžné pokyny Klienta udělené jeho plnou mocí, 
písemným nebo ústním projevem. 

 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Advokát je povinen chránit práva a oprávněné zájmy Klienta a využívat všechny 

zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a pokynů Klienta 
pokládá za prospěšné. Pokud jde o obsah právního názoru Advokát není vázán pokyny 
Klienta. 

2. Advokát poskytuje právní služby obvykle osobně, avšak je současně oprávněn dát 
jednotlivé úkony právní služby provést jiným advokátem, advokátním koncipientem, 
případně zaměstnancem advokátní kanceláře. 

3. Advokát odpovídá Klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním 
právních služeb. Pro případ odpovědnosti je Advokát pojištěn v rámci hromadného 
pojištění advokátů dle rámcové smlouvy sjednané prostřednictvím České advokátní 
komory v souladu s příslušnými právními předpisy. Této povinnosti se zprostí, jestliže 
prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které na 
něm lze požadovat. 

4. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v 
souvislosti s poskytováním právních služeb. Veškeré informace budou považovány za 
důvěrné a bez předchozího písemného pokynu nebudou sděleny nebo zpřístupněny 
třetím osobám, vyjma osob uvedených v odst. 2 tohoto článku. 

5. Klient se zavazuje poskytnout Advokátovi včas potřebnou součinnost při poskytování 
právních služeb, zejména je povinen poskytnout včasné a pravdivé, úplné a přehledné 
informace, označit potřebné skutečnosti, předložit doklady a další listiny, či jiný 
materiál a v případě potřeby vystavit včas Advokátovi písemně potřebnou plnou moc. 
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Článek V. 

Další ujednání 
 

1. Klient prohlašuje, že  
 
 byl Advokátem informován 

- o podmínkách nároku na bezplatnou právní pomoc, 
- o podmínkách, které stanovují zvláštní právní předpisy, náhrady nákladů řízení, jež 

zahrnují odměnu advokáta, přiznávaných rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, 
  
 a dále, že měl přiměřenou možnost poradit se o smlouvě s jiným nezávislým advokátem.  
 
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Advokát inkasuje jakékoli peněžní příjmy 

při poskytování právních služeb Klientovi (např. přísudek, příjmy v důsledku 
narovnání), je Advokát oprávněn započít své nároky (odměnu, příp. úrok z prodlení aj.) 
proti takto inkasovaným příjmům Klienta. 

 
 

Článek VI. 
Závěrečná ujednání 

 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V .............................................  dne ...................  V Praze dne …………………….... 
 
 
  
…………………………………… …………………………………… 
                Klient Advokát 
 
 
 
 
 
Příloha: 

seznam úkonů právní služby 
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Vrbětice - seznam úkonů právní služby 

 datum čas hodin  úkony předmět jednání 

18.4. 20,30 1 0 online k Vlachovicím (příprave Vrbětické výzvy) 

19.4. 14,00 2 0 Vrbětická výzva 

20.4. 0,00 1 1 příprava a převzetí (dokumenty pro právní zastoupení) 

26.4. 10,00 - 11,45 2 1 jednání s hejtmanem (zápis z jednání) 

4.5. 13,00 2 1 jednání s hejtmanem (zápis z jednání) 

5.5. 15,00 4 2 Žádost o poskytnutí podpory státu obcím a občanům (7 str.) 

6.5. 16,00 2 1 jednání s hejtmanem a MV ČR 

11.5. 11,00 2 1 TK - Odškodnění občanů a obcí z okolí Vrbětického areálu 

12.5. 19,30 1 0 jednání zastupitelstva města Slavičín 

14.5. 13,00 1 1 Jednání s nám. Vokáčem 

15.5. 19,00 1 1 Online (https://meet.google.com/cej-jwcz-ycf) 

16.5. 20,00 2 1 Plán postupu v odškodňování- analýza škodných nároků (2 str.) 

23.5. 19,00 1 1 Online ( meet.google.com/yuu-nxuh-dhs) 

24.5. celodenní 4 2 Jednání Rady Slavičín, Zastup. Vlachovic, Zastup. Haluzic 

28.5. 11,00 2 1 Doplnění nároků pro jednání s min. Hamáčkem (3 str.) 

28.5. 13,00 2 1 Jednání s min. Hamáčkem a tisková konference 

7.6. 20,00 1 1 
Online (meet.google.com/yuu-nxuh-dhs) návrh výpočtu 
odškodnění 

10.6. celodenní 6 3 návrh zákona o odškodnění 

14.6. 17,00 3 2 analýza návrhu zákona pro nám. Vokáče 

17.6. 10,00 1 1 Porada k projednání návrhu zákona na MV ČR 

17.6. 11,00 1 1 Jednání na MV ČR 

17.6. 13,00 1 1 Jednání v PSP s poslanci (krom KSČM všichni poslanci za ZLkraj) 

18.6. 13,00 1 1 Jednání s hejtmanem - návrh zákona 

19.6. 14,00 1 1 Jednání s hejtmanem a předs. PSP R. Vondráčkem 

20.6. 20,00 1 1 Porada před TK - představení návrhu zákona 

21.6. 9,00 1 1 TK - představení návrhu zákona veřejnosti 

10.7. 21,00 1 1 Poznámky k jednání s ústavními činiteli 

12.7. 20,00 1 1 analýza návrhu stanoviska vlády ČR 

13.7. 13,00 2 1 Jednání s min. Hamáčkem 

22.7. 14,00 1 1 Jednání s nám. Vokáčem (Slavičín) 

29.7. 19,00 1 1 Příprava se starosty na jednání PSP 

30.7. 9,00 2 1 Jednání PSP  

11.8. 11,00 2 1 jednání senátních výborů 

17.8. 13,00 4 2 Jednání s předsedy senátních klubů 

18.8. 14,00 1 1 Jednání pléna Senátu  
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legenda: 

 1 úkon = do 2 hod. práce 
 tučně - listinné podklady 
 0 úkonu - nezahrnuji  

  


