
Smlouva o poskytnutí právní služby

niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha - Dolní Chabry
se sídlem Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8
IČO: 00231274
bankovní spojení:
zastupuje: Ing. Barbora Floriánová, starostka

(dále jen ,Jdient") na straně jedné

a

Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.
se sídlem Karlovo náměstí 18, 120 00 Praha 2
kterou zastupuje JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková
advokátka, osvědčení ČAK 2808, vykonávající advokacii
jako společník společnosti Advokátní kancelář Zvolánková
s.r.o., IČO: 03807827
bankovní spojeni:

(dále jen ,,advokát") na straně druhé

tuto

smlouvu o poskytování právních sluŽeb

(dále jen ,,smlouva")

I.

Advokát se zavazuje poskytnout tuto právní službu pro klienta:

l. dle požadavků klienta zejména formou vypracování návrhů, udělování právních
porad, zpracování právních rozborů a stanovisek, telefonických konzultací,
případně dalšími formami právní pomoci ve smyslu §1 a násl. zákona č. 85/1996
Sb., o advokacii (dále jen ,,zákon o advokacii")

(dále jen ,,věc").



II.

Touto smlouvou zmocňuje klient advokáta k zastupování ve věci uvedené v ČI. I. v tomto
rozsahu:

- advokát je oprávněn zastupovat klienta ve věci uvedené v ČI. I. této smlouvy, vykonávat
veškeré úkony s touto věcí spojené, přijímat veškeré doručované písemnosti týkající se věci
spojené s poskytováním právní služby.

III.

l. Za poskytované právní služby se klient zavazuje zaplatit advokátovi v souladu s vyhl. č.
177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 3 a násl. smluvní časovou
odměnu ve výši 1.800,- KČ bez DPH za každou započatou hodinu poskytovaných právních
služeb.

2. Zároveň smluvní strany ujednaly, že na úhradu nutných účelně vynaložených nákladů
spojených s poskytováním právní služby, je klient povinen zaplatit zvlášt' zejména jiné než
běžné hovorné, jízdné, poštovné a to současně s vystavenou fakturou za poskytnutí právní
služby. Kromě výše uvedené odměny se klient zavazuje uhradit advokátovi nutné náklady
spojené s podáním návrhu, zejména kolky a další poplatky a platby provedené dle ČI. II.
této smlouvy. Náklady je povinen advokát klientovi vyúčtovat a zahrnout je do faktury dle
následujícího odstavce tohoto článku smlouvy, a to včetně vyúčtování připsaných úroků
z částek, které byly klientem složeny jako záloha na úhradu plateb dle ČI. II. této smlouvy.

3. Odměnu bude advokát účtovat klientovi fakturou do 15 dnů po skončení každého
kalendářního měsíce. V případě, že odměna advokáta dosáhne v průběhu daného měsíce
částky 30.000,- KČ bez DPH, pak je advokát povinen o tomto bezodkladně informovat
klienta a vyžádat si před poskytováním dalších služeb od klienta písemný či elektronický
souhlas s poskytováním právních služeb v daném měsíci nad rámec uvedené částky.

4. Klient se zavazuje fakturu proplatit do 21 dnů po doručení faktury.

5. Celková výše odměny za právní služby poskytnuté podle této smlouvy nepřesáhne částku
ve výši 1,999.999 KČ bez DPH.

IV.

Klient se zavazuje poskytovat advokátovi včasné, pravdivé, úplné a přesné informace a
současně mu předkládat listinný materiál potřebný k řádnému poskytnutí právní služby.
Advokát se zavazuje upozornit klienta na veškerá rizika, která jsou při poskytování služby
zjistitelná a v případě, že při poskytování služby zjistí nebo mohl zjistit nesprávné, resp.
neúplné informace, chybějí informace, pokyny či podklady, pak na toto klienta
s konkrétním vysvětlením upozorní. Klient bere na vědomí, že advokát, který splnil svoji
povinnost dle předchozí věty, v případě nedostatečného zadání k poskytnutí právní služby



nebo zamlčení potřebných údajů, zejména písemných ze strany klienta, nemůže nést
odpovědnost za takto poskytnutou právní službu.

V.

l. Při poskytnutí právní služby podle této smlouvy je advokát povinen s
náležitou odbornou péčí, tj. s plnou znalostí právní předpisů a aktuální judikatury, chránit a
prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, pokud nejsou v rozporu
s obecně závaznými právními předpisy nebo předpisy České advokátní komory. Je povinen
využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta
vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.

2. Advokát je povinen informovat průběžně klienta o stavu poskytováni právní služby
včetně zpracování návrhů možností dalšího postupu v příslušném řízení a uvedení
možných variant postupu klienta a doporučení nejvhodnější z nich s odůvodněním a dále je
povinen podávat klientovi současně s vyúčtováním odměny zprávu o stavu vyřizované
právní služby.

3. Advokát je povinen klienta písemně či elektronickou cestou informovat, pokud se
v souladu s § 26 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o advokacii") nechá při poskytování právní služby dle této smlouvy zastupovat
jiným advokátem. Je-li advokátem společnost ve smyslu zákona o advokacii, pak se
povinnost dle předchozí věty nevztahuje na zastupování společníky advokáta či jeho
zaměstnanci - advokáty a vykonává-li advokát advokacii ve sdružení dle zákona o
advokacii, tak se povinnost dle věty první tohoto odstavce smlouvy nevztahuje na
zastupování advokáty vykonávajícími advokacii ve sdružení s advokátem.

4. Advokát není oprávněn po dobu poskytování právní služby klientovi dle této smlouvy
poskytovat právní služby jinému subjektu, jestliže se týkají jakýmkoli způsobem klienta a
výkonu jeho činností. Advokát se zavazuje při využití postupu dle § 26 zákona o advokacii
zabezpečit splnění povinnosti dle předchozí věty i svým zástupcem.

5. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozvěděl v souvislosti s poskytováním právní služby, ledaže by šlo o skutečnosti
nepochybně obecně známé. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient, a
to písemným prohlášením adresovaným advokátovi. Závazek advokáta k zachovávání
mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.

6. Advokát je odpovědný za svou činnost v rozsahu obecně závazných právních
předpisů, přičemž je pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu advokacie
pojištěn rovněž dle požadavků zvláštních právních předpisů.



VI.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a smlouva zaniká:

a) dohodou smluvních stran,

b) vyčerpáním celkové výše právní odměny za právní služby dle ČI. III. odst. 5 této
smlouvy,

c) jednostrannou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s tím, že výpovědní lhůta činí l
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
smluvní straně,

VII.

l. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, které se po
podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (ČES), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech výtiscích. Klient obdrží 3 výtisky a advokát l
výtisk.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne..L?:..@/? -4 -02- 2019
V Praze dne... .. ...... ......

klient l l' advokát


