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Smlouva o poskytování právních služeb

Mgr. Martin Moskal, advokát
Evidenční číslo ČAK:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
číslo účtu:
email
tel.č.
(dálc jen ,,Advokát")

a

13564
Skořepka 1058/8, 110 00 Praha 1 - Staré MČsto
73627640
CZ8207252526, plátce DPH

Městská část Praha 10

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou
Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Roman Březina; vedoucí odboru bytů a nebytových
prostor

IČ: 00063941
DIČ: CZ 00063941
Vršovická 68, 101 38
Praha 10

(dále jen ,,Klient")

uzavírají tuto smlouvu o poskytování právních sluŽeb ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona
Č. 89/2012 Sb., nový obČanskí' zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona Č. 85/1996 Sb., o

ď

advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Smlouva').

1. Předmět Smlouvy

1.1. Advokát se zavazuje po dobu úČinnosti této Smlouvy poskytovat Klientovi právní pomoc
při zastupování v soudním sporu vůči nájemci, Petrovi
100 00 Praha 10 - StraŠnice ve vztahu k ukonČeni nájmu bytu Č , k.ú.
StraŠnice, Praha 10, a k Činnostem, zejména konzultacím, s tímto
vztahem souvisejícím.

1.2. Klient se zavazuje zaplatit Advokátovi za poskytnuté právní sluŽby odměnu stanovenou
dle této Smlouvy a poskytnout Advokátovi součinnost nezbytnou pro řádné a vČasné
poskytování právních sluŽeb.



2. ZPIJSOB POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

2.1. Právní sluŽby budou poskytovány na základě zadání Klienta. Klient přitom bere na
vědomí, Že Advokát je povinen poskytovat sluŽby v souladu s právními předpisy a v jejich
mezích téŽ v souladu s pokyny Klienta.

Požadujeji Klicnt předem schvalovat rozsah sluŽeb a zjistí-li V takovém případČ Advokát
náslcdnČ, Žc skutečný rozsah práce bude vyŠŠí, neŽ Činí schválený odhadovaný rozsah
sluŽeb, je povinen o tom bezodkladně Klienta inforinovat.

Schválení rozsahu sluŽeb se nevyžaduje v rozsahu, v němŽ je nutné z důvodu oclnany
práv a oprávnčných zájmů Klienta provést úkony právních sluŽeb bczodkladnČ.

2.2.

2.3.

3. Č)DMĚNA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

OdmČna za poskytované právní sluŽby sc stanovuje dohodou obou smlu\ nich stian, a to
na Částku 1.900,- KČ bez DPH za kaŽdou hodinu právní sluŽby. i\drokát bude úČtO\-ät
sluŽby po '/2 hodině.

Advokátovi nenáleŽí náhrada nákladů řízcni.

Maximální odměna za tuto smlouvu nepřesáhne 10().000,- bcz DPH.

Smluvní strany sc mohou na základČ kaŽdého jcdnotli\ Cho zadání domluvit na jiném
způsobu odmČňování. Taková dohoda se ncpovažuje za změnu této smloury a lze ji
uČinit emailem bez zaruČeného elcktronickCho podpisu.

V případě, Že jsou právní sluŽby na základČ pokynu Klienta nebo z důvodů ochrany
oprávněných zájmů Klicnta poskytovány mimo hlavní rnČstc) Prahu, účtujc se nutný Čas
strávcný na cestě ve výši poloviny dohodnuté hodinové sazby.

Kromě odmČnv za právní sluŽby sc Klient zavazuje uhradit Ad\"okátovi rvnaloŽené
ť

hotovC výdaje související s právními sluŽbami, a to zcjmCna náklady na poŠtovnC, kolky,
soudní a notářské poplatky, překlady, posudky a cestovné (příp. skuteČné náklady na
pohonné hmoty apod.). Rozhodnutí o úČelnosti vynaložených nákladů přísluŠí
Advokátovi, který je vŠak povinen vŽdy respektovat oprávněné zájmy a potřeby Klienta a
přihlíŽet téŽ k hodnotČ věci, \" níŽ jsou poskytovány právní sluŽby.

Advokát je oprávněn fakturovat poskytnuté právní sluŽby první den mČsícc následujícího
po mČsíci, v němž byly sluŽby poskytnuty, ncdohodnou ii sc strany jinak, a to vŽdy
v pomČtu již vykonané práce. Splatnost faktur si smluvní strany dohodly na 21 dní od
doruČcní ldicnto\/ i.

3.8.

3.9.

Právní sluŽby poskytnutém advokátem v souladu s touto
.dokladovány v rámci soupisu právních sluŽcb, ktcrý budc

faktury.

smlouvou budou advokátem
tvořit nedílnou souČást kaŽdé

Faktura musí splňovat veŠkeré náleŽitosti vyŽadované platnými právnňni předpisy,
zejména náleŽitosti úČetního dokladu dle ustanovení \Ĺ 11 zák. Č. 563/1991 Sb., o



.y
i)

7'

úČetnictví, náleŽitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 zák. Č. 235/2004 Sb., c) dani
z přidanC hodnoty.

l

4. Poskytnutí plné moci

4.1.

4.2.

Advokát poskytující právní sluŽby dle této Smlouvy je oprávnČn dát se zastoupit jiným
advokátein a při jednodivých úkonech i advokátním koncipicntcm, zamČstnancem
t\dvokáta nebo jinou třetí osobou poskytující Advokátovi administt'aúvní a podobné
sluŽby (dále jen ,,pracovníci Advokáta"), a to v rozsahu dle právních předpisů a vŽdy s
přihlCdnuthn k oprávnčnýín zájmům Klienta. Tím není dotČcna odpo\'Čdnost Ĺ\d\"okáta
za řádné poskytnutí právních sluŽeb.

Klient podpisem této Srnlouvy výslovnč udčlujc i\dvokátovi plnou moc k jednání jeho
jménem v mezích jeho zadání dle odst. 1.1. tCto Smlouvy. Vyžaduje-h zákon zvláŠtní
fonnu plné moci nebo vystavení plné moci přímo i\dvokátovi, případnč pokud k tomu
Á'\drokáta Klienta vyzve, zavazuje sc Klient vystavit i\dvokátovi píscmnou plnou moc
zdáŠtní listinou.

5. Ochrana informací

5.]. Advokát i pracovníci Advokáta jsou povinni zachovávat inlČcnlirost o \ šcch
skuteČnostech, o nichŽ se dozvčdčh v souvislosti s poskytováníin právních sluŽeb.
I'ovinnosti jc můŽe zprostit pouze Klient a po jeho srní'ti či zániku právní nástupce. I poté
jsou vŠak /'\d\'okát i pracovníci Advokáta povinni zachovávat mlČcnlirost, pokud je z
okolností případu zřejmé, Že je Klient nebo jeho právní nástupcc tCto povinnosú zprostil
pod nátlakem nebo v tísni.

5.2. Klicnt bere na vČdomí, Že závazek
nczbavujc Advokáta ani pracovníky
s trestním zákoníkem.

nílČenlivosti dle této Smlouvy a právních předpisů
Advokáta pox"innosti přckazit trestný Čin \' souladu

5.3.

5.4.

Klicnt souhlasí s tím, aby /\dvokát zpracovával údaje týkající se jeho osoby a osob, které
za něho jednají, vČetnČ jejich osobních údajů, a údajc týkající se poskytování právních
sluŽcb \" informaČních svstánech, spravo\'aných ti"etími osobami, jsou ii tyto osobv

J ď e

vázány po\"innosú inlČcnlivosti. Klicnt jc povinen zajistit, aby takovým zptacováním
nedoŠlo k poruŠení práv osob, které za něho jednají.

Klient souhlasí s tím, aby infonnacc o rozsahu poskytnutých právních sluŽcb a popis
jcdn()tlivých úkonů byly poskytnuty osobč poskytující Advokátovi sluŽby sotwiscjící
s jejími daň()\7;rni a úČetními povinnostmi, je ii taková osoba vázána mlČcnli\losú.

J



6. Oprávněné osoby a komunikace stran

6.1.

6.2.

KaŽdá strana je oprárnČna změnit osoby jednající za nČ dle tohoto ustanovení, íl to
s úČinností doruČeni oznárncní druhC štranC.

K jednání za klienta z této smlouvy jsou oprávnění zejmCna Vedoucí oddČlení bytů
odboru bytů a nebytových prostor MČ Praha 10 a Vedoucí odboru bytů a nebytových
prostor MČ Praha 10, případnČ pak dalŠí zamČstnanci C)dboní bytů a nebytových prostor,

ktcrC oprávnČní sdčlí píscrnnČ advokátovi.

VeŠkcrC zmČny a dodatky této snilouvy, vyjrna urČcní osob dle Článku 6.2. této srnlouvy
V ' ' flze ucinit pouze piscrnnou formou.

g

6.3.

7. Práva a povinnosti

7.1.

7.2.

Klient sc zar azuje poskytovat i\dvokátori rČas úplné Cl prardirC infot1nacc a předkládat
mu vcŠkerC listinné matctiály potřebné k řádnému posk\"to\-ání prá\"ních sluŽcb, jakož i

· ' V 'poskytnout jmou potřebnou soucinnost.

Sn1luvllí strany sc dohodly, Že náhrada případné Škody zpusobcnC :\drokátein Klientovi
je limitována Částkou 5.000.00(),- KČ. Tato Částka tvoří maximální pauŠální náhradu
případnC 7.působenC škodv. Toto ustanoveni se neuplatní, bda-li Škoda i'\dvokátcin

d

prokazatelnČ způsobena úmyslně.

8. ťJkončení Smlouvy

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

i\dvokát můŽe odstoupit od tCto Sínlouvy z důvodů stanorcných právními předpisy,
zejména dojde-li k naruŠení důvČry mezi ním a Klientem, pokud Klient neposkytuje
potřebnou souČinnost nebo v případČ, Že je Klient \' prodlení s plnČním svých peněžitých
závazků vůči l\dvokáto\'i.

Klient i Advokát jsou oprávnČni tuto Smlouvu vypovČdČt bez uvedení důvodu.
výpc)\'čdní doba Činí jeden týdcn a poČíná bČŽet od prvního dne v týdnu následujícího po
týdnu, v nČmŽ byla výpovčd' doruČena druhé štranC. V případČ realizované výpovědi této
smlouvy sc i\drokát zavazuje předat veŠkerou dokumentaci vztahující sc k práci pro
Klienta na základě tCto smlou\'y právnírnu zástupci Klienta, kterého Klient ve výpovčcli
urČí, popřípadě přímo Klicntovi.

Pokud by přeruŠením poskytováni právních sluŽcb v důsledku výpovčdi ,'\dvokáta vznikla
Klientovi Škoda, je Advokát povinen upozornit. Klienta na to, jaká opatření je třeba uČinit
k jejím'u odvráccní. jestliže tato opatření Klient ncmůŽc uČinit ani pomocí jiných osob a
požádá Advokáta, aby je uČinil sám, je Advokát k t.omu povinen za podmínek dle této
Sinlouvy.

V případČ zániku této Snilouvy je Klient povinen uhradit /\d\"okáto\'i odmČnu za
poskytnutC, ale dosud ncuhrazcnC, sluŽby a úČclnČ vynaloŽcnC náklady, a to re třicctidenní



době splatnosti, která zaČíná běŽet první pracovní den po doruČení finální faktury
klientovi.

8.5. . Tato smlouva se uzavírá na dobu urČitou do doby splnČní předmětu této smlouvy dle ČI. I.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

'ŕato Smlouva nabývá úČinnosti dncrn jejího podpisu obČina srnhivnírni stranami Cl
platnosti dnem zveřcjnční \' rcgistru smluv v souladu sc zákoncm 340/2015 Sb.
Zveřejnční zajistí Klicnt.

UkáŽe ii sc kterékoliv ujednání v této Smlouvě jako neplatné ncbo ncvymahatclnC nebo se
jím štanc, nemá tato skuteČnost \"ii\' na ostatní ujcdnání v tCto Smlouvě, nevyplývá ii jinak
z donucujících ustanovení právních předpisů, a smluvní strany sc zavazují nahradit takorC
ujednání ujednáním platným a vymahatelným, které bude nejbližší obchodníinu úČelu
ncplatného či ne\'ymahatclnChc) ujednání, a to do třiceti (30) dnů ode dnc, kdy k tomu
jedna strana vYzve druhou.

ď

Nestanoví-li tato Smloura pro konkrétní případ \"ýsio\'ňč jinak, lze ji měnit jen písemným
V r ' rdodatkcm, uza\'renyrn mczl smlu\"nnn1 stranami.

V

Prárni rztah založcný touto Sml()uvou se řídí právem CeskC republiky.

Tato Snilou\"a jc scpsána vc třcch (3) stcjnopiscch. Advokát obdrŽí jcdcn (1)·

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přeČetly, porozuměly jejímu obsahu i
právním důsledkům.

íl fjSZ(ol'?)V Praze dne . ......

Mgr. Martin Moskal,
Advokát

Ing. Romaň Březina
Městská část Praha 10
Klient

. ,

' '. l
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