
 

  

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

(dále jen „Smlouva“) 

 

mezi 

 

Obchodní firma:  Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

Sídlo:    Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21 

Identifikační číslo: 452 79 314 

Zast.      Ing. Janem Procházkou, předsedou představenstva 

(dále v textu jen „Klient“) 

 

a 

 

Název:   Alexej Georgijevič Panin 

Sídlo:    Furmanova 125, kancelář č. 118, 620146 Jekatěrinburg, Ruská federace 

Identifikace:  Advokátní komora Sverdlovské oblasti č. 66/1213 

(dále v textu jen „Advokátní kancelář“) 

 

(dále v textu společně též „Smluvní strany“)  

 

Článek 1 

VYMEZENÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

Předmětem Smlouvy je závazek Advokátní kanceláře poskytnout Klientovi právní služby týkající se 

vymáhání pohledávky / pohledávek Klienta vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 

xxxxxxxxxxxxxxx , případně vůči dalším osobám z titulu způsobené škody ve výši xx.xxx.xxx,xx 

xxx  (dále jen „Pohledávka“). 

 

Článek 2 

ODMĚNA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE; NÁKLADY 

1. V případě i jen částečného vymožení Pohledávky náleží Advokátní kanceláři odměna ve výši  

xx % (xxxxx „xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx . 

2. Právo na odměnu vzniká Advokátní kanceláři připsáním každé vymožené částky na bankovní 

účet Klienta.  

3. Klient se zavazuje Advokátní kancelář informovat do jednoho týdne od připsání každé 

vymožené částky na bankovní účet Klienta.  

4. Odměna je splatná do 14 kalendářních dnů od doručení faktury Advokátní kanceláře Klientovi.  

5. Advokátní kancelář se zavazuje vyúčtovat (vyfakturovat) svou odměnu podle odst. 1 tohoto 

článku do jednoho týdne po obdržení informace o platbě podle odst. 3 tohoto článku.  

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx 

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 

xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx 

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 

xxxxxxxx .  

 

Článek 3 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Smlouvu lze měnit písemně dohodou Smluvních stran. 



 

  

3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

4. Případné spory ze Smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž místně příslušným je 

soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Klienta.   

5. V případě, že by kterékoli z ustanovení Smlouvy bylo či se dodatečně stalo neplatným nebo 

neúčinným, budou ostatní její ustanovení posuzována jako oddělitelná a platnost či účinnost 

Smlouvy jako celku zůstane zachována. Pro takový případ se Klient a Advokátní kancelář 

zavazují na základě vzájemné dohody nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým 

ustanovením, které bude nejlépe odpovídat účelu Smlouvy a vůli Smluvních stran při jejím 

uzavření. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Klient i Advokátní kancelář obdrží shodně 

po jednom stejnopisu. 

 

 V Praze dne …….. 2019                V …………………. dne …….. 2019  

 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

 

 

 

_____________________________          ______________________________ 

                            Ing. Jan Procházka                                              Alexej Georgijevič Panin 

                         předseda představenstva                                        advokát 


