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  V Praze dne 20. října 2022 

 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

 

 

 

Vážení, 

rád bych Vám poděkoval za to, že jste mne pověřili poskytováním právního poradenství při vyřizování 

agendy komise pro projednávání přestupků při MČ Praha-Dolní Chabry. 

Tento dokument představuje návrh na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb ve výše 

uvedené záležitosti.     

1. Klient a právní poradce  

Klientem ve výše uvedené záležitosti je Městská část Praha-Dolní Chabry, IČ 00231274, se sídlem na 

adrese Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 ("Klient"). 

Právním poradcem je advokát JUDr. Jan Metelka, LL.M., číslo osvědčení České advokátní komory 

19071, se sídlem na adrese Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 ("Advokát"). 

Právní služby budou Klientovi poskytovány výlučně Advokátem a v právním vztahu s Klientem bude 

výlučně Advokát, nikoli osoby, jež jsou koncipienty, konzultanty, zástupci, zaměstnanci nebo jinými 

spolupracovníky Advokáta.  

2. Rozsah služeb  

Na základě informací poskytnutých Klientem vycházím z toho, že předmětem právních služeb ("Právní 

služby") bude poskytování poradenství a zpracovávání běžné agendy komise pro projednávání 

přestupků, vč. sepisu rozhodnutí a vedení ústních jednání. 

3. Instrukce a komunikace 

Rozumím, že konkrétní instrukce budou Advokátovi udělovat (vedoucí) pracovníci Klienta. 

Předpokládám, že kdokoli mi bude ze strany Klienta udělovat instrukce, bude oprávněn tak činit a že 

mohu podávat naše zprávy každé takové osobě. 

4. Odměna  

Odměna bude stanovena na základě času stráveného Advokátem při poskytování Právních služeb. Toto 

zahrnuje mimo jiné čas strávený na jednáních, prací s dokumenty, korespondencí, telefonními hovory 

a cestováním.  
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Hodinová sazba Advokáta (nezahrnující DPH – jsem plátcem DPH) je 650,- Kč za každou započatou 

hodinu („Hodinová sazba“).  

Bez ohledu na Hodinovou sazbu má Advokát rovněž nárok na paušální odměnu 2.500,- Kč (+ DPH) za 

každý započatý měsíc trvání této smlouvy.  

Advokát a Klient mohou na konkrétní zadání písemně předem domluvit fixní sazbu, která bude odlišná 

od Hodinové sazby – v takovém případě se Hodinová sazba na takovéto zadání neuplatní. 

5. DPH a hotové výdaje 

Veškeré částky uvedené v tomto dokumentu jsou uváděny bez DPH. Odměna zahrnuje standardní 

cestovní výdaje, nicméně nezahrnuje jiné hotové výdaje, jako např. úhrady za odborná vyjádření třetích 

osob, za zahraniční právní pomoc, soudní poplatky a kurýrní služby. Veškeré hotové výdaje se účtují 

vedle odměny za právní služby a budou v každém daňovém dokladu (faktuře) uvedeny v členění dle 

jednotlivých položek. K hotovým výdajům bude připočtena DPH (dle potřeby).  

6. Platební podmínky  

Odměna za poskytnuté Právní služby a hotové výdaje vynaložené v souvislosti s poskytováním 

Právních služeb v předcházejícím měsíci bude účtována na základě řádně vystavených daňových 

dokladů, a to vždy ke konci každého měsíce. Odměna za poskytnuté Právní služby bude účtována v Kč. 

Splatnost jednotlivých faktur bude 15 (15) kalendářních dní. 

7. Konflikt zájmů 

Potvrzuji, že nejsem v konfliktu zájmů ohledně předmětné záležitosti a budu Klienta písemně 

informovat, pokud by k takovému konfliktu zájmů došlo. 

8. Rozhodné právo a jurisdikce  

Tento návrh a smlouva o poskytování právních služeb se řídí právním řádem České republiky a sjednává 

se výlučná pravomoc soudů České republiky pro veškeré spory či jiné záležitosti vzniklé z této smlouvy 

či v souvislosti s ní. 

Ještě jednou Vám děkuji za to, že jste mne pověřili poskytováním Právních služeb ve výše uvedené 

záležitosti a těším se na naši spolupráci. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se prosím na 

mne.  

V opačném případě mi, prosím, přijetí tohoto návrhu potvrďte podpisem přiloženého stejnopisu a 

zašlete jej zpět co nejdříve to bude možné. 

V úctě 

JUDr. Jan Metelka, LL.M.  
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Podpisem níže Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, přijímá 

výše uvedený návrh na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb.  

 

 

 

…………………………………………………… 

Jméno:  

Funkce:  

Datum: 

 


