
SMLOUVA
O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

Advokátní kancelář Voldřich & Nekvasilová
se sídlem Palackého 14, 110 00 Praha 1

zastoupená
JUDr. Karlem Voldřichem, advokátem zapsaným v ČAK pod č. 3126 
JUDr. Monikou Nekvasilovou, advokátkou zapsanou v ČAK pod ě. 9792

na straně jedné (dále jen „advokát")

a

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878
sidlem Praha 13, Stodůlky, Brdičkova 1878/2 
IČO: 67799612

zastoupená

Mgr. Kamilou Hubalovskou, ředitelkou školy

na straně druhé (dále jen „klient").



Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb 
advokátem ve smyslu zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. v platném znění, a to za níže 
uvedených podmínek:

Článek I 
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy jsou právní služby poskytované advokátem ve prospěch klienta 
v rozsahu 5 hodin za měsíc, a to zejména:

a) pravidelná měsíční setkání o aktualitách z oblasti školství
b) informace o legislativních novinkách a změnách v oblasti školského práva
c) poskytování právních porad a konzultací zejména z oblasti školství;
d) zpracování právních rozborů zejména z oblasti školství;
e) vypracování a kontroly smluv, dohod, příkazů, nařízení, vnitřních předpisů apod. 

další formy právní pomoci

Článek 2 
Čas plnění

(1) Tato smlouvaje uzavřena od 01.10.2018 na dobu neurčitou. Lze ji zrušit buď 
dohodou, nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní 
lhůtou jednoho měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
písemné výpovědi druhé straně.

(2) Čas plnění jednotlivých úkonů bude zásadně určován dohodou stran. Úkony nezbytné 
v zájmu klienta nesnášející odkladu, je advokát oprávněn činit podle povahy a vývoje 
případu samostatně.

Článek 3 
Místo plnění

(1) Pokud z povahy případu nebo z jiných závažných důvodů nevyplyne jinak, je místem 
plnění Praha. Strany se zavazují, že veškerá jednání mimo toto místo se budou konal jen 
v nezbytném rozsahu a úsporně, co do nákladů i času.

Článek 4
Cena a způsob placení

(1) Za výkon činností, které jsou podle článku 1 předmětem této smlouvy, se klient zavazuje 
hradit na účet advokáta měsíční paušální částku ve výši 1.000,- Kč + DPH vc výši 21%



počínaje dnem 01.10.2018. V případě, že v jednotlivém měsíci objem právních služeb 
přesáhne 5 hodin, jak je uvedeno v čl. 1. této smlouvy, bude účtována částka ve výši 
1.000,- Kč + DPI-1 á 1 hod.

(2) Výše odměny může být upravena v souvislosti s nárůstem nebo omezením činností a výše 
agend, dále vždy na další čtvrtletí dohodou smluvních stran nejpozději prvního dne 
příslušného čtvrtletí. Ncbudc-li takto částka dohodou změněna, platí automaticky výše 
uvedená částka i nadále.

(3) Strany se mohou dohodnout na poskytování přiměřených záloh. Zaplacené zálohy 
se vypořádají v nejbližší faktuře.

(4) Mimo výše uvedenou odměnu má advokát právo na úhradu nákladů, účelně vynaložených 
ve prospěch klienta (kolky, cestovné apod.). Tyto náklady bude advokát klientovi účtovat 
v nejbližší faktuře. Dále má advokát právo na advokátu soudem přisouzené náklady 
právního zastoupení v případě soudních sporů, kdy advokát zastupuje klienta.

(5) Klient bude své platby na účet advokáta provádět na základě daňového dokladu - faktury, 
vystavené k poslednímu dni daného měsíce, splatné do sedmi dnů po jejím obdržení.

(6) Advokát je oprávněn upravit výši odměny v závislosti na míře inflace. Pro určení míry 
inflace je rozhodující údaj Českého statistického úřadu. Výše odměny bude upravována 
kOl. 01 příslušného kalendářního roku, a to až o částku odpovídající míře inflace za 
období předchozích dvanácti měsíců. Úprava bude provedena zpětně automaticky poté, co 
ČSÚ oznámí míru inflace. Nedoplatek vzniklý za dobu od 01. 01 kalendářního roku do 
okamžiku zveřejnění míry inflace resp. do okamžiku úpravy odměny ze strany advokáta 
bude splatný spolu s nejblíže splatnou fakturou. O konkrétní úpravě odměny a způsobu 
jejího výpočtu bude klient informován.

Článek 5 
Další ujednání

(1) Advokát se v rámci svého pověření může dát zastoupit jiným advokátem, umožňuje-li to 
zvláštní předpis. Při jednotlivých úkonech může advokáta zastoupit advokátní koncipient 
nebo jiný zaměstnanec advokáta.

(2) Advokát je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Jedná 
přitom čestně a svědomitě, důsledně využívá všechny zákonné prostředky a v zájmu 
klienta uplatňuje vše, co podle svého přesvědčení a pokynů klienta považuje za prospěšné. 
Advokát není vázán pokyny klienta, pokud jde o obsah právního názoru nebo pokud jsou 
tyto pokyny v rozporu se zákonem nebo stavovským předpisem. Advokát odpovídá 
klientovi za řádné, včasné a odborné poskytnutí sjednaných služeb a činností.
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(3) Advokát prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody, které by mohly 
vzniknout v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Advokát se zavazuje:

a) nezastupovat zájmy žádné třetí osoby, které by mohly být v kolizi s konkrétními zájmy 
klienta podle této smlouvy, a že po dobu trvání této smlouvy nepřistoupí na žádné 
závazky vůči třetím osobám, jejichž plnění by mohlo být v kolizi se zájmy klienta, o 
kterého pečuje;

b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s poskytováním sjednaných služeb. Tato povinnost se týká i zaměstnanců, kteří se podílejí 
odborně a administrativně na poskytování právních služeb.

Klient se zavazuje:

a) dát advokátovi včas k dispozici veškeré materiály, a to úplné a nezkreslené, které by 
advokát pro zadaný úkol mohl potřebovat bez ohledu na to, zda si je přímo vyžádal, či 
nikoliv;

b) účastnit se jednání, pokud to advokát bude považovat za nezbytné;
c) nezasahovat do vývoje případu předem nesjednanými zásahy, jakékoliv samostatné 

jednání i pouze technického charakteru, které by mohlo mít právní následky, předem 
konzultovat s advokátem a o jeho průběhu a výsledku podat bez prodlení informace. 
Porušením tohoto závazku zbavuje klient advokáta jeho odpovědnosti a zakládá jeho 
právo na odstoupení
od smlouvy s uplatněním nároků na náhradu vynaložených nákladů;

d) nést veškeré náklady, vzniklé sc zajištěním své činnosti.

Článek 6
Odstoupení od smlouvy

(1) Advokát je oprávněn odstoupit od smlouvy tehdy:
a) dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem;
b) neposkytne-li klient potřebnou součinnost;
c) nesloží-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv 

byl o to advokátem požádán.

(2) Advokát je povinen odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí dodatečně skutečnosti, 
pro které je povinen advokát odmítnout poskytnutí právní služby.

(3) V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů je toto odstoupení účinné 
a platné okamžikem doručení klientovi. V tomto případě má advokát právo na náhradu 
vynaložených nákladů.
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Článek 7
Závěrečná ustanovení

(1) Součástí této smlouvy je oddělitelná příloha - Plná moc.

(2) Tato smlouvaje platná a účinná ke dni podpisu.

(3) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.

(4) Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí, souhlasí s ním a na důkaz 
svého souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne..................... V Praze dne

Mgr. Kamila Hubalovská 
ředitelka školy

JUDr. Karel Voldřich 
advokát

JUDr. Monika Nekvasilová 
advokátka
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