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Rada města 
Rožnova pod Radhoštěm 

 

 

1. Název podání 1. 1. Schválení smlouvy o poskytnutí právních služeb s Mgr. 
Janou Zwyrtek Hamplovou. 

2.  2.Udělení plné moci Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové 
3.  k zastupování města. 

 

2. Pořadové číslo/ datum 
zasedání 

         6.4.     /1.7.2013 

3. Předkladatel JUDr. Věra Gajdarusová 

4. Zpracovatel JUDr. Věra Gajdarusová 

5. Tisk projednán  

6. Soulad s právními 
předpisy a vnitřními 
normami města 

§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

7. Soulad s rozpočtem 
města 

 

8. Podpora Veřejná podpora NE 

Podpora de minimis NE  

9. Soulad se strategickými 
dokumenty města 

 

10. Obsah - návrh usnesení 
- důvodová zpráva 
- smlouva o poskytnutí právních služeb 
- plná moc 
 

11. Následné rozhodnutí Dále se neprojednává 
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Návrh usnesení:  Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje smlouvu o 
poskytnutí právních služeb s Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, 
advokátkou se sídlem Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice, IČ 
43989667 a uděluje plnou moc Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové, 
advokátce se sídlem Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice  
k zastupování města Rožnova pod Radhoštěm ve věci ochrany 
práv a zájmů města, zejména ve smyslu ochrany jeho dobrého 
jména, ochrany nerušeného výkonu samosprávy a vyvození 
důsledků ze zásahů do práva na výkon samosprávy ve všech 
právních souvislostech (občanskoprávních, trestněprávních, 
ústavněprávních) před soudy všech stupňů a správními orgány dle 
důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města smlouvu 
i plnou moc podepsat. 

 
 
Důvodová zpráva: 
 
Z důvodu přibývajících trestních oznámení na město Rožnov pod Radhoštěm, kterými 
dochází k poškozování dobrého jména města, a které narušují výkon samosprávy, se Rada 
města Rožnova pod Radhoštěm rozhodla tuto nežádoucí situaci řešit sjednáním právního 
zastoupení s advokátkou Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou specializující se na veřejné právo 
v oblasti specializace na práva územních samospráv. Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová má v této 
oblasti bohaté zkušenosti a je ochotna městu pomoci za cenu dle smlouvy o poskytnutí 
právních služeb, která je přílohou podání.     
Právní zastoupení je motivováno cílem chránit zájem občanů města Rožnova pod 
Radhoštěm na nerušeném výkonu samosprávy, eliminovat excesy z jinak oprávněného 
chování třetích subjektů a chránit hodnoty spočívající v právu občanů na samosprávu, 
realizaci této samosprávy orgány města formou zastupitelské demokracie a vyvození 
odpovědnosti tam, kde zásahy fyzických osob anebo právnických osob do výkonu 
samosprávy přesáhnou obvyklou míru.  
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU 

Olomoucká 36, 78985 Mohelnice 

www.hamplova.cz 

 

 

 

 

Advokátka:   Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová – advokátka  

Sídlo:     Advokátní kancelář, Olomoucká 36, 78985 Mohelnice  

Číslo evidence ČAK: 3049  

IČ:     43989667 

DIČ:     CZ 6555182480                                                           

Banka:    Česká spořitelna, a.s., Olomouc, pobočka Mohelnice 

Číslo účtu:    1905790339/0800 

(dále jen „Advokátka“) 

 

a 

Klient:    Město Rožnov pod Radhoštěm 

Sídlo:    Masarykovo náměstí 128 

IČ:     00304271 

DIČ:    CZ00304271 

Zástupce:       Bc. Markéta Blinková starostka 

(dále jen „Klient“) 

 

dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto 

 

smlouvu o poskytnutí právních služeb 

 
číslo 115/2013/TAJ/MAN 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je  poskytnutí právní sluţby v oblasti právní specializace - 

veřejná správa se zaměřením na samosprávu, a to: 

oblast ochrany práv a zájmů města, zejména ochrany jeho dobrého jména, 

ochrany nerušeného výkonu samosprávy a vyvození důsledků ze zásahů do 

práva na výkon samosprávy ve všech právních souvislostech 

(občanskoprávních, trestněprávních, ústavněprávních). 

2. Rozsah a specifikace právních sluţeb  

a) Konzultace právních otázek v sídle Klienta, příp. telefonicky nebo e-mailem 

a volba procesních postupů 

b) Příprava právních podání a právní zastoupení v rámci těchto právních 

podání před orgány státní správy včetně soudů.    

3. Cílem poskytnutí právních služeb je provést kvalifikovanou analýzu zásahů 

do nerušeného výkonu samosprávy, zvolit právní cesty obrany proti těmto 

zásahům a vyvození odpovědnosti z těchto zásahů příslušnými právními 

podáními. Součástí právních sluţeb je kvalifikované zpracování výstupů  
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navenek písemnou formou např. zprávy pro tisk a veřejnost, příslušné ţaloby, 

zastupování u soudů a jiných správních orgánů apod.  

4. Klient se zavazuje platit Advokátce smluvně stanovenou odměnu. 

5. Pro zastupování v řízení před soudy a jinými státními orgány udělí Klient 

Advokátce plnou moc.  Plnou moc vystaví Klient Advokátce téţ dle potřeby 

průkazu mandátu při jednání s třetími osobami 

6. Advokátka bude poskytovat právní sluţby průběţně po konzultaci s klientem a 

to takto: analýzu zásahů do nerušeného výkonu samosprávy do 31.7.2013, 

zvolení právní cesty obrany proti těmto zásahům a vyvození odpovědnosti 

z těchto zásahů příslušnými právními podáními do 31. 8. 2013, zpracování 

výstupů navenek písemnou formou např. zprávy pro tisk a veřejnost a 

příslušné ţaloby do 30. 9. 2013.  

 

 

II. 

Dohoda o odměně advokáta a způsob úhrady 

 

1. Odměna za poskytnuté právní sluţby je stanovena dohodou smluvních stran 

jako odměna nejvýše přípustná a činí celkem 50.000,- Kč včetně DPH. 

Odměna zahrnuje veškeré náklady Advokátky vynaloţené k poskytnutí právní 

sluţby tj. i včetně zastupování před soudy a jinými správními orgány. 

Fakturace bude prováděna průběţně. Advokátka  je oprávněna vyúčtovat 

klientovi odměnu vţdy po splnění podmínek pro její zaplacení (tj. po 

poskytnutí ucelené právní sluţby završené konkrétním výstupem s uvedením, 

ve které oblasti a jaké sluţby byly provedeny.) 

2. Klient poskytne zálohu 20.000,- Kč.  

3. Klient dále uhradí přímé náklady, např. správní poplatky.   

4. Přísudky nákladů případného právního zastoupení přiznané rozhodnutím soudu 

nebo jiného orgánu ve prospěch klienta náleţí Advokátce.   

5. Klient a Advokát sjednávají, ţe nárok Advokáta na část odměny, případně na 

přísudek přiznaný soudem vzniká aţ okamţikem úhrady části odměny nebo 

přísudku ze strany povinného, a to vţdy max. do výše realizované úhrady.  

 

 

III. 

Ostatní ujednání 

1. Předpokládané fáze právních služeb – zjištění výchozí právní situace, jejich 

analýza a následně po projednání a odsouhlasení Klientem volba dalšího 

postupu (ochrana dobrého jména, trestní odpovědnost, přestupková 

odpovědnost, ochrana dle tiskového zákona atd.) s cílem dosáhnout vyvození 
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důsledků z jiţ realizovaných zásahů do výkonu samosprávy a preventivně 

zabránit či omezit další bezdůvodné zásahy tohoto typu.  

2. Od Klienta se předpokládá součinnost ve formě konzultací a poskytnutí 

podkladů, advokátka jinak sama vede procesně sjednaný postup právních 

kroků a Klienta o nich průběţně informuje stejnopisy učiněných podání ve věci 

samé.  

3. Právní zastoupení je motivováno cílem chránit zájem občanů města na 

nerušeném výkonu samosprávy, eliminovat excesy z jinak oprávněného 

chování třetích subjektů a chránit hodnoty spočívající v právu občanů na 

samosprávu, realizaci této samosprávy orgány města formou zastupitelské 

demokracie a vyvození odpovědnosti tam, kde zásahy fyzické osoby nebo 

právnické osoby do výkonu samosprávy přesahují standardní míru.       

 

IV. 

Povinnosti účastníků 

 

 

4.1.  Advokát je povinen zejména: 

 chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta a řídit se jeho pokyny 

(pokyny Klienta není vázán, jsou-li tyto v rozporu se zákonem nebo 

stavovským předpisem; uvedenou  skutečnost bere Klient na vědomí a 

potvrzuje, ţe se mu v daném směru dostalo přiměřeného poučení), 

 při poskytování právních sluţeb jednat čestně a svědomitě, vyuţívat všechny 

zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu Klienta vše, co podle 

svého přesvědčení povaţuje za  prospěšné; uzavřít smír či narovnání, uznat 

nároky či vzdát se jich je však Advokát oprávněn jen po předchozím 

projednání s Klientem a udělení předchozího písemného souhlasu Klienta a dle 

jeho pokynů, 

 zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichţ se v souvislosti s 

poskytováním právních sluţeb dozvěděl, 

 informovat Klienta neprodleně o průběhu soudních a správních řízení ve 

věcech uvedených v čl. I. této smlouvy a o všech okolnostech, které mohou 

jakkoliv ovlivnit jeho rozhodování v té které věci, resp. které jsou nutné k 

neustálé informovanosti Klienta o stavu vyřizované  záleţitosti,  

 neprodleně předat Klientovi listiny vztahující se k soudnímu sporu nebo 

správnímu řízení ve věcech uvedených v Čl. I. této smlouvy, 

 evidovat rozsah poskytnuté právní sluţby, jakoţ i veškeré výdaje, k jejichţ 

úhradě advokátovi se klient touto smlouvou zavazuje, a umoţnit klientovi 

kontrolu této evidence. 
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4.2. Klient je povinen zejména: 

 poskytovat Advokátovi při výkonu konkrétních právních sluţeb potřebnou 

součinnost, podávat včasné, pravdivé a úplné informace, zajišťovat potřebné 

listinné materiály, atd., to vše  tak, aby právní pomoc vycházela ze skutečného 

stavu věcí, 

 zajistit, aby všichni pracovníci, resp. zaměstnanci, Klienta v rámci výše 

uvedené povinnosti k součinnosti vyhověli Advokátovi při zjišťování 

náleţitých informací či dokladů,  resp. podali přísl. vysvětlení, 

 při výkonu právní pomoci v prostorách sídla Klienta zabezpečit na své náklady 

administrativní zázemí v potřebném rozsahu a  čase. 

 

 

4.3. O poskytování právních sluţeb vede Advokát přiměřenou dokumentaci, kterou v 

případě potřeby předloţí Klientovi ke kontrole. 

 

 

 

 

 

V. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva se řídí reţimem smlouvy mandátní dle obchodního zákoníku. 

2. Účastníci této smlouvy se dohodli, ţe smlouvu o poskytnutí právních sluţeb 

uzavírají na dobu neurčitou s účinností ode dne jejího podpisu smluvními 

stranami.  

3. Klient můţe smlouvu vypovědět výpovědí bez uvedení důvodu při stanovení 

jednoměsíční výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta počne běţet prvního dne 

měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v zákoně. Půjde-li o 

jednotlivě určenou a oddělitelnou právní záleţitost, je Advokát povinen a 

oprávněn odstoupit pouze od dílčího smluvního ujednání této smlouvy 

(nebude-li to v rozporu se stavovskými předpisy). 

5. Advokát se zavazuje předat Klientovi do 5 dnů ode dne skončení smluvního 

vztahu zaloţeného touto smlouvou veškeré informace a dokumenty, zejména 

rozhodnutí soudů a správních orgánů, posudky aj., které získal v souvislosti s 

poskytováním právních sluţeb Klientovi.  
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6. Jakékoliv změny či dodatky této smlouvy vyţadují povinně písemnou právní     

     formu. 

7. Tuto smlouvu schválila Rada města Roţnova pod Radhoštěm dne 1.7.2013    

      usnesením č. 1186/66. 

8.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, 

z nichţ kaţdá smluvní strana obdrţí po jednom. 

9. Účastníci této smlouvy prohlašují, ţe tuto smlouvu uzavírají svobodně a váţně 

a na důkaz toho připojují své podpisy.  

10.  Přílohou smlouvy o poskytnutí právní pomoci je plná moc k zastupování 

Klienta. 

 

 

V Mohelnici      V Roţnově pod Radhoštěm  

Dne 17.7.2013                                        Dne 1.7.2013  

 

 

 

 

     __________________________                     __________________________ 

     Mgr.Jana Zwyrtek Hamplová v.r.                  Bc. Markéta Blinková  

                     advokátka                                                   starostka    

 

        v.z. RNDr. Václav Mikušek, v.r. 

   místostarosta 

 

 

 

 



 

 

 
Návštěvní dny a hodiny: 

pondělí a středa, 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 

IČO: 

00 304 271 

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna a.s., pobočka Roţnov p. R., č. ú.: 1764133369 / 0800 

  

 

 

 

 

 

 

Zmocnitel: Město Roţnov pod Radhoštěm 

  Masarykovo náměstí 128 

  756 61  Roţnov pod Radhoštěm  

 

Zmocněnec:  Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, Advokátka 

  Advokátní kancelář 

Olomoucká 36 

789 85 Mohelnice  

 

 

 

 

          

 

V Roţnově pod Radhoštěm 

Dne 1. 7. 2013  

 

 

 

P L N Á  M O C  

 
 
 

Město Roţnov pod Radhoštěm zplnomocňuje Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou, advokátku, se sídlem 

Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice k zastupování města Roţnova pod Radhoštěm ve věci ochrany práv a 

zájmů města zejména ve smyslu ochrany jeho dobrého jména, ochrany nerušeného výkonu samosprávy 

a vyvození důsledků ze zásahů do práva na výkon samosprávy ve všech právních souvislostech 

(občanskoprávních, trestněprávních, ústavněprávních). 

  

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn ke všem podáním a právním úkonům před soudy všech 

stupňů a správními orgány, zejména je oprávněn podávat a podepisovat návrhy, ţádosti a ţaloby, uzavírat 

smíry a narovnání, uznávat uplatněné návrhy, vzdávat se nároků, podávat opravné prostředky, námitky, 

odpory a vzdávat se jich.  

 

 
Za zmocnitele:   _________________________ 

    Bc. Markéta Blinková 

starostka 

v.z. RNDr. Václav Mikušek, v.r. 

místostarosta 

 

 

Zmocnění přijímám:  ___________________________ 

    Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová v.r. 

    advokátka 

 

 

MĚSTO Rožnov pod Radhoštěm 

 
Masarykovo nám 128 

756 61 ROŢNOV POD RADHOŠTĚM 


