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Příkazní smlouva o poskytování právních služeb pro kalendářní rok 2017
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
příspěvková organizace
IČO 492 76 433
se sídlem Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1106
zastoupen ředitelkou Mgr. Irenou Benkovou
(dále též jako „klient“)
a
Mgr. Jana Hrdličková, advokátka
se sídlem AK Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČ: 713 30 691, DIČ: CZ7661262147
(dále též jako „advokát“)
uzavírají tuto
Příkazní smlouvu o poskytování právních služeb
Touto smlouvou si její smluvní strany sjednávají vzájemná práva a povinnosti při poskytování právní
služby advokátem klientovi, jak je dále uvedeno. Advokát se zavazuje poskytnout tuto právní službu pro
klienta - Právní služby v kalendářním roce 2017, které jsou specifikovány takto:
 právní poradenství – pracovní, obchodní a občanské právo
 právní asistence při jednáních s investory
 Sepisování smluv, rozborů, podání a vyjádření
 vymáhání pohledávek
 zastupování u soudu
(dále jen „věc“).
1. Touto smlouvou zmocňuje klient advokáta k zastupování ve věci uvedené v čl. I. v tomto rozsahu:
Advokát je oprávněn zastupovat klienta ve věci uvedené v čl. I. této smlouvy, vykonávat veškerá
právní jednání s touto věcí spojené, přijímat veškeré doručované písemnosti týkající se věci
spojené s poskytováním právní služby, podávat návrhy, podněty a žádosti, uzavírat smíry a
narovnání, podávat opravné prostředky nebo se jich vzdát, uznávat oprávněné nároky, tyto nároky
vymáhat, plnění nároků přijímat a potvrzovat, to vše i tehdy, je-li k takovému úkonu zapotřebí
zvláštní plné moci. Klient současně uděluje advokátovi plnou moc zvláštní listinou.
2. Klient bere na vědomí, že advokát se v rámci svého zmocnění může dát též zastoupit jiným

advokátem a že při jednotlivých úkonech může advokáta zastoupit advokátní koncipient, příp. i jiný
pracovník advokáta.
3. Za poskytované právní služby se klient zavazuje zaplatit advokátovi v souladu s vyhláškou č.
177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“) ve smyslu § 3 smluvní
odměnu ve výši 16.000,- Kč + DPH měsíčně.
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4. Smluvní strany zároveň ujednaly, že na úhradu hotových výdajů spojených s poskytováním právní
služby je klient povinen zaplatit zvlášť zejména správní a jiné poplatky, překlady, kolky, a to
současně s vystavenou fakturou za poskytnutí právní služby. Náklady je povinen advokát klientovi
vyúčtovat.
5. Klient bere na vědomí, že advokát má právo na náhradu za promeškaný čas za podmínek
uvedených v § 14 advokátního tarifu, tj. v případě pracovních cest mimo území hl. města Prahy.
Klient souhlasí, aby advokát, který mu poskytuje právní službu (případně další osoby jím pověřené),
použil v případě potřeby pracovní cesty mimo sídlo a pobočku advokátní kanceláře osobní
automobil a zavazuje se hradit náhradu nákladů v souladu s advokátním tarifem. Pracovní cestou
se v tomto případě rozumí cesta mimo území hl. města Prahy nezbytně nutná pro poskytnutí
sjednané právní služby.
6. Odměnu bude advokát účtovat klientovi průběžně podle rozsahu poskytnutých právních služeb, a to
prostřednictvím faktur. Klient se zavazuje fakturu proplatit do 14 dnů po doručení faktury na účet
advokáta č. 51-2584650267/0100. Smluvní strany zároveň ujednaly, že advokát má právo ponechat
si přísudky, tj. náklady řízení, které mu budou v případě úspěchu ve věci soudem přiznány.
7. Klient se zavazuje poskytovat advokátovi včasné, pravdivé, úplné a přesné informace a současně
mu předkládat veškerý listinný materiál k řádnému poskytnutí právní služby. Klient bere na vědomí,
že advokát v případě nedostatečného zadání k poskytnutí právní služby nebo zamlčení potřebných
údajů, zejména písemných ze strany klienta, nemůže nést odpovědnost za takto poskytnutou právní
službu. Klient, jde-li o zastupování v občanskoprávním řízení, bere na vědomí, že dle § 118b
občanského soudního řádu platí koncentrace řízení. To znamená, že je možné uvádět rozhodné
skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení přípravného řízení,
prvého jednání ve věci, popřípadě do skončení lhůty, která byla soudem poskytnuta k doplnění
žalobních tvrzení, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních
povinností. Klient tak bere na vědomí, že je nezbytné, aby v dostatečném časovém předstihu před
uplynutím této lhůty advokátovi všechny rozhodující skutečnosti o věci sdělil a k tvrzeným
skutečnostem předložil důkazy (listiny, navrhne svědky).
8. Při poskytnutí právní služby podle této smlouvy je advokát povinen chránit a prosazovat práva a
oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, pokud nejsou v rozporu se zákonem. Advokát je
povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše,
co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Advokát je povinen informovat klienta o
poskytování právních služeb a podávat klientovi současně s vyúčtováním odměny zprávu o stavu
vyřizované právní služby. Klient bere na vědomí, že advokát mu bude poskytovat právní službu
poctivě a pečlivě s tím, že lze předpokládat významnou proměnlivost právních názorů, jichž se
může poskytnutí právní služby týkat s ovlivněním její úspěšnosti pro klienta. Advokát se v této
souvislosti zavazuje vždy klienta v průběhu právní služby na takové situace upozornit a následně si
vyžádat další pokyny.
9. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní
nástupce klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti
je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti
advokáta klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno
písemnou formou a musí být adresováno advokátovi; v řízení před soudem tak lze učinit i ústně do
protokolu. I poté je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost, je-li z okolností případu zřejmé,
že ho klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Advokát
nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů
právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Povinností
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mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem,
je-li předmětem řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností
mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55 zák. č. 85/1996 Sb., v řízení o žalobě proti
rozhodnutí Komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle
zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zák. č. 85/1996 Sb., a to
v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta.
Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu stanovené
zvláštními předpisy o správě daní a poplatků; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat
mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se
advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou
kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění.
Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinností
mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost
mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
10. Advokát odpovídá klientovi za škodu, způsobenou mu v souvislosti s výkonem advokacie a to i
tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jeho
pracovníkem, případná odpovědnost těchto osob podle pracovně právních předpisů tím není
dotčena. Této odpovědnosti se zprostí jen, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při
vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.
11. Tato smlouva zaniká provedením všech úkonů, které tvoří obsah dohodnutých právních služeb.
Tato smlouva může být ukončena jednostrannou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s tím, že
výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V takovém případě je klient povinen advokátovi uhradit bez
zbytečného odkladu odměnu za provedenou práci, hotové výdaje a poskytnout náhradu za
promeškaný čas advokáta. Advokát je povinen učinit všechny neodkladné úkony, pokud klient
neučiní jiná opatření. Smlouva může být ukončena i dohodou smluvních stran.
12. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, které se po podpisu
oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy. Vztahy smluvních stran se řídí
touto smlouvou, a pokud jí nejsou upraveny, pak obecně právním řádem České republiky a z něj
zejména ustanoveními zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. a občanským zákoníkem, zákon č.
89/2012 Sb., konkrétně smlouvou příkazní § 2430 a násl., a dále, je-li klient spotřebitel úpravou dle
§ 1810 a násl. občanského zákoníku. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž obě
smluvní strany obdrží po jednom.
V Praze dne 3. ledna 2017

……………………………………………………….…

……………….…………………………………………
Mgr. Jana Hrdličková
advokátka

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Mgr. Irena Benková, ředitelka
klient
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