
Smlouva
o poskytováni právních služeb

Smluvní strany:

JUDr. Beáta Burianová, advokátka, advokátní kancelář, se sídlem v Mariánských Lázních, lČ:
47722568, DIČ: CZ5962127006, číslo osvědčení 2369

(dále jen poskytovatel)

a
Město Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, lČ: lČ: 00254061,
zastoupena starostou Ing. Martinem Kalinou

(dále jen objednatel)

uzavírají v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, a vyhláškou č.
177/1996 Sb. v platném znění, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb, tuto Smlouvu o poskytování právních služeb.

ČI. 1

1.1 Poskytovatel na základě plné moci zastupuje objednatele v právní věci žalobce, Davida
Leitnera, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 8 C 98/2004 o určení
povinnosti uzavřít dohodu o vydání věci dle zák. č. 87/91 Sb. a určení vlastnictví,
počínaje od 24. 10. 1996 a jeho právní zastoupení dosud trvá.

1.2 Objednatel za právní služby uvedené v ČI. 1.1 této smlouvy, dosud uhradil poskytovateli
odměnu v celkové výši 147.600,- Kč bez DPH.

1.3 Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby ke dni vyhlášení rozsudku Krajským
soudem v Plzni ze dne 14. 5. 2018 zaplatit částku 195.566,- KČ bez DPH dle přílohy č. 1,
která je součástí této smlouvy, a to na základě poskytovatelem vyhotovené faktury, která
bude doručena objednateli. Právní služby za další období bude objednatel poskytovateli
hradit v souladu s ČI. 2.2 této smlouvy.

ČI. 2

2.1 Poskytovatel se zavazuje nadále poskytovat pro objednatele právní pomoc a zastoupení
ve věci uvedené v ČI. 1.1 této smlouvy.

2.2 Odměna za zastupování za další období ve věci uvedené v ČI. 1.1 této smlouvy, je nadále
stanovená tarifní částkou ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) za jeden
úkon právní služby dle § 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění, režijní paušál dle §
13/3 vyhl. č. 177/1996 Sb. " DPH " hotové výdaje (cestovné, kolkovné, soudní a správní
poplatky, znalecké posudky, překlady, opisy apod.).

2.3 Sjednanou odměnu dle bodu 2.2 této smlouvy, se zavazuje objednatel uhradit
poskytovateli na základě jím vyhotovené faktury, kdy právní zastoupení bude účtované
poskytovatelem v souladu s touto smlouvou.

ČI. 3

3.1 Poskytovatel se zavazuje:

- provést tyto služby na základě příkazů objednatele řádně a včas,
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- zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které mu byly po dobu
vzájemné spolupráce svěřeny.

3.2 Objednatel se zavazuje:

- zaplatit poskytovateli smluvenou odměnu a zálohy v dohodnuté lhůtě,
- poskytovat poskytovateli řádně a včas veškerou součinnost dle jeho požadavků,

ČI. 4

4. 1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do ukončení předmětné sporu.

ČI. 5

5.1 výklad této smlouvy a právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, a vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a
náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

5.2 Veškeré změny k této smlouvě mohou být provedeny pouze po vzájemné dohodě obou
stran, a to v písemné formě.

5.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, jež mají stejnou platnost.
5.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem její podpisu oběma smluvními stranami.

Mariánské Lázně, dne

poskytovatel objednatel


