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Smlouva 0 poskytování pravnıch sluzeb
Město Nový Jičín
IČ; 00298212
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
zastoupené Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru organizačního
e-mail:

tel.

199%/ 00

MěÚ Nový Jičín

(jako ,,klient“)
či

iAdvokacie, advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Požární 643, 74245 Fulnek
IČ;

07175159

Zastoupena: JUDr.

advokát, společník a jednatel
Czech Republic and Slovakia,

Bankovní spojení: UniCredit Bank
a.s.
č. účtu: 1097949005/2700
zapsaný v Seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.
(jako ,,advokát“)

č.

11820

`I

dále společně též „Smluvní Strany“
uzavírají tuto:

ﬂı

smlouvu 0 poskytování právních služeb
Čıánøk
1.

2.

1

Advokát

se touto Smlouvou zavazuje poskytnout klientovi právní servis v rámci bezplatné
právní poradny.

Advokát zajistí právní pomoc pro občany města Nový
poradny v tomto rozsahu:

J ičín

objednané do bezplatné právní

odbomého právního poradenství a právních konzultací v rozsahu generální
právní praxe advokáta;
provedení orientačního testu insolvence pro případ předlužení;
sepis žádostí o osvobození od soudních poplatků;
sepis žádostí o ustanovení právního zástupce u soudu;
sepis žádostí o ustanovení právního zástupce určeného Českou advokátní komorou;
sepis žádostí O Splátkový kalendář v rámci exekucí;
sepis žádostí o odklad exekuce;
sepis návrhů na zastavení exekuce;
sepis jednoduchých podání, žádostí, návrhů, žalob a listin, pokud jejich zpracování
nepřekročí délku 30 min.
zajištění

'

3.

Právní Služba bude poskytnuta V rozsahu max. 30
právní poradny (dále jen „právní služby“).

min pro každého

klienta bezplatné

4.
5.

Zájemci o poskytnutí právní služby se budou objednávat telefonicky na Městském úřadě

Nový J ičín S tím, že klient k tomu zajistí příslušnou administrativní pomoc.

Právní servis (v rámci bezplatné právní poradny) bude poskytnut jen občanovi, který

trvalý pobyt

na území města Nový

Jičín.

má

Článek 2
Povinnosti advokáta

Advokát bude postupovat při poskytování právních služeb S odbomou péčí, jednat čestně
a svědomitě. Advokát je při plnění předmětu smlouvy vázán pouze zákony a dalšími obecně
závaznými právními předpisy.
1.

2.

Advokát

Szjistí-li

se zavazuje oznámit klientovi okolnosti, které zjistil při plnění předmětu Smlouvy.
advokát, že pokyny klienta jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu smlouvy,

je povinen na to klienta upozomit.
3.

Advokát je oprávněn

se dát zastupovat jiným

advokátem nebo advokátním koncipientem.

Smluvní strany se dohodly, že advokát poskytne právní službu na Městském úřadě Nový
Smluvní Strany se dohodly, že takto bude poskytoijána právní služba, pokud nebude
dohodnuto jinak, vrozsahu 1 x měsíčně, a to poprvé dne 9.1.2019 a následně pak každou
první středu v kalendářním měsíci do konce roku 2019 V čase od 13.00 hod do 17.00 hod.
Právní Služba bude poskytnuta v návaznosti na počet objednaných klientů.
4.

Jičín.

5.

Právní služba bude poskytnuta V maximálním rozsahu

hodiny měsíčně.

Čıánøk 3
Povinnosti klienta
1.

Klient je povinen zaplatit advokátovi

odměnu ve výši a ve

lhůtě

sj

ednaných v této Smlouvě.

Klient poskytne advokátovi veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu
smlouvy, Zejména mu zajistí příslušné kancelářské prostory S vybavením, notebook

2.

atiskárnu.

Článek 4
Trvání smlouvy
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Klient je oprávněn smlouvu kdykoliv, a to bez udání důvodu, písemně vypovědět.
je účinná uplynutím jednoměsíční výpovědní doby, jež končí poslední den
kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi advokátovi.
2.

Výpověď

Advokát

je oprávněn smlouvu písemně vypovědět. Výpověď je účirmá uplynutím
jedno měsíční výpovědní doby, jež končí posledm' den kalendářního měsíce, který následuje
po doručení výpovědi klientovi.
3.

ıìììy
I

4. Advokát je oprávněn od smlouvy
odstoupit, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním
a klientem, nebo porušil-li klient hrubým způsobem
své povirmosti ze smlouvy, zejména
neposkytl-li advokátovi potřebnou součinnost. Odstoupení
od smlouvy je účinné okamžikem
doručení písemného Sdělení o odstoupení klientovi.

Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit, porušil-li
advokát hrubým způsobem své
povinnosti ze smlouvy, zejména neposkytne V předem
dohodnutý termín a v dohodnutém čase
bezplatný právní servis pro občany města Nový Jičín dle Čl.1
odst. 2. Odstoupení od smlouvy
je účinné okamžikem donıčení písemného sdělení
O odstoupení advokátovi.
5.

Čıánøk 5

Odměna advokáta
1. Advokátovi náleží za činnost
pro klienta odměna. Nárok na odměnu vznikne advokátovi
okamžikem, kdy vykoná činnost, ke které se touto Smlouvou Zavázal.

2.

Smluvní strany se dohodly na hodinové odměně, která činí:

a) 750,- Kč za každou započatou hodinu právní
služby bez DPH. Maximální odměna
za jeden den poskytování právního servisu včase
od 13.00 hodin do 17.00 hodin je
3.000,- Kč. Vedle této odměny náleží advokátovi rovněž
úhrada příslušné Sazby DPH platné
podle aktuálně platných právních předpisů upravujících
výši daně Z přidané hodnoty.
Ta k datu uzavření smlouvy činila 21%.
v7

Pokud byla smlouva vypovězena nebo odstoupil-li advokát od
smlouvy, náleží advokátovi
odpovídající část sjednané odměny za plnění předmětu
smlouvy a úhradu nákladů za dosud
3.

vykonané

činnosti.

Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb
je dohodou stanovena na 14
kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé
smluvní Straně. Faktura bude
doručena elektronicky mailem na mail klienta
4.

Článek 6
Platební podmínky
1.

Odměna

advokáta je splatná při předložení měsíčního vyúčtování
za plnění předmětu

smlouvy formou přílohy k daňovému dokladu (faktuře).
2.

Klient se zavazuje uhradit

odměnu advokátovi bankovním převodem na

u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

a.s.

účet vedený

Článek 7

Odpovědnost za škodu
Advokát odpovídá

klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti
s poskytováním
právních Služeb porušením svých povinností podle této
Smlouvy. Advokát se může Své
1.

'

,

odpovědnosti za škodu zprostit, prokáže-li, že škodě nemohlo
veškerého úsilí, které na něm lze požadovat.

při vynaložení

být

zabráněno

ani

Advokát prohlašuje, že je V souladu se zákonem O advokacii pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních Služeb, a to do výše 5.000.000,
Kč. Klient prohlašuje, že, pokud V konkrétním případě nesdělí advokátovi něco jiného,
platí,
že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních Služeb pro klienta výše uvedenou
2.

částku nepřesahují.

Článek 8
Povinnost mlčenlivosti
1.

Advokát je povinen v souladu

2.

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na pracovníky advokáta.

se Zákonem č. 85/1996 Sb., O advokacii, ve znění pozdějších
předpisů, zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, O nichž se dozvěděl v souvislosti
S poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta
zprostit jen klient.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

ı

3. Advokát je V míře nezbytně nutné Zprosten povinnosti pılčenlivosti
V případě, je-li podle
smluvních podmínek pojišťovny, u níž uplatňuje nárok na pojistné plnění Z pojištění
odpovědnosti za škodu vzniklou Z výkonu advokacie, povinen pojišťovně sdělit okolnosti
škodné události, či poskytovat jinou součinnost. I v tomto případě je advokát povinen chránit
zájmy klienta V míře co možná nejvyšší.
V v

_;

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží

po jednom
2.

stejnopisu.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené nebo ze smlouvy nevyplývající se řídí
příslušnými právními předpisy, Zejména občanským zákoníkem a zákonem o advokacii.
3.

Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí, souhlasí
svého souhlasu připojuji své podpisy.

4.
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