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Smlouva
o stálém právním zastoupení
uzavřená mezi
Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, zastoupeným
náměstkem hejtmana, Ing.Ladislavem Kavříkem
a
společníky Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný, Olomouc, Riegrova 12, IČ: 66202957,
JUDr. Petrem Ritterem a JUDr. Zdeňkem Šťastným.
I.
Společníci Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný JUDr. Petr Ritter a JUDr. Zdeněk
Šťastný se zavazují poskytovat Olomouckému kraji za dále uvedených podmínek právní
pomoc, včetně případného právního zastoupení v soudních či jiných právních sporech.
JUDr. Petr Ritter a JUDr. Zdeněk Šťastný jsou oprávněni v souvislosti s poskytováním
právní pomoci, jež je obsahem této smlouvy, jednat každý samostatně. Stejně tak jsou
oprávněni zvolit si další zástupce, zejména pracovníky své kanceláře.
II.
Právní pomoc, jež je obsahem této smlouvy, bude advokátní kanceláří realizována
zejména těmito formami:
• právním zastupováním v řízeních před soudními a správními orgány ve sporech
vzniklých v souvislosti s činností Olomouckého kraje;
• právním zastupováním při jednáních s třetími subjekty;
• právními poradami poskytovanými hejtmanovi, jeho zástupcům, členům rady a podle
jejich pokynů i dalším členům Zastupitelstva a pracovníkům Krajského úřadu
Olomouckého kraje, a to zejména v oblastech práva občanského, obchodního,
správního, finančního a daňového, autorského a trestního;
• právními poradami a právním zastupováním při uzavírání složitějších právních smluv;
• osobní účastí právníka advokátní kanceláře při tvorbě a projednávání vybraných
právních úkonů Olomouckého kraje;
• podle individuálních pokynů statutárních orgánů Olomouckého kraje bude právní
pomoc právníky advokátní kanceláře zajištěna i při dalších úkonech spadajících
v souvislosti s Činností Olomouckého kraje do oblasti práva;
• poskytováním součinnosti právníka advokátní kanceláře při rozhodování statutárních
orgánů Olomouckého kraje či při rozhodování pověřenými úředníky Krajského úřadu
Olomouckého kraje.
III.
Za právní pomoc poskytovanou podle této smlouvy se sjednává paušální měsíční
odměna ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských), kterou se Olomoucký kraj

zavazuje poukazovat vždy do konce příslušného měsíce na účet Advokátní kancelář RitterŠťastný, vedený u Komerční banky Olomouc pod č.
k. s.
v. s.
K této částce bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
IV.
Společníci Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný se zavazují, že nebudou osobně ani
prostřednictvím pracovníků své kanceláře zastupovat třetí stranu ve sporech vedených
Olomouckým krajem, popř. Krajským úřadem Olomouckého kraje, nebude-li v konkrétním
případě dohodnuto něco jiného.
V.
Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného, může ji kterákoliv z nich
vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta v takovémto případě počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
VI.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého uzavření. Za měsíc únor 2005
bude poskytnuta úhrada již v celé výši dle Čl.III této smlouvy.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu.
Tato smlouva v celém rozsahu nahrazuje smlouvu o stálém právním zastoupení
uzavřenou mezi smluvními stranami dne 18. 4. 2001.
Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č.
UR/6/6/2005 ze dne 10.2.2005.
10.2.2005
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