
Smlouva o poskytování právních služeb 
 

Město Benešov 

IČO: 00231401 

DIČ: CZ00231401 

se sídlem: Benešov, Masarykovo náměstí 100, PSČ: 256 01  

zastoupený Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou  

(dále jen “Klient”) 

 

a 

 

Mgr. Libor Hubáček, MBA, advokát 

IČO: 49833537 

DIČ: CZ7209110579 

ev. č. ČAK 11418 

se sídlem Malé náměstí 73, Benešov, PSČ: 256 01 

(dále jen “Advokát”) 

 

uzavírají 

tuto 

 

s m l o u v u    o   p o s k y t o v á n í   p r á v n í ch   s l u ž e b : 

 

Čl. I. 

1. Advokát se zavazuje poskytovat Klientovi právní služby v rozsahu právní agendy týkající 

se provozu Klienta. Tyto právní služby zahrnují poskytování právních porad a konzultací s tím 

spojených, zastupování při jednání před státními orgány i partnery, resp. konzultace při jednání 

s partnery i s dalšími subjekty a přípravu všech právních podkladů souvisejících s jednáním, 

zastupování před soudy, rozhodčími soudy apod.  

2. Rozsah právních služeb poskytovaných dle odst. 1 smlouvy bude dán udělenou plnou mocí, 

písemným či ústním pokynem Klienta nebo bude vycházet ze souvislosti celého komplexu 

otázek, jejichž vyřešení Klient Advokátovi předá.  

 

Čl. II. 

1. Advokát je povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého Klienta a využívat všechny zákonné 

prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazů Klienta pokládá 

za prospěšné. Pokud jde o obsah právního názoru, Advokát není vázán příkazy Klienta. 

2. Advokát poskytuje právní služby obvykle osobně, avšak je současně oprávněn dát jednotlivé 

úkony právních služeb provést jiným advokátem nebo advokátním koncipientem, případně 

zaměstnancem či spolupracovníkem své kanceláře.  

3. S výjimkou účasti na jednáních poskytuje Advokát právní služby obvykle v místě svého sídla, 

případně na jiném místě, na kterém se strany této smlouvy v každém jednotlivém případě 

dohodnou. 

4. Advokát je povinen odmítnout poskytnutí právních služeb v téže věci nebo ve věci související 

osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy Klienta. 

5. Advokát odpovídá Klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním 

právních služeb.  

6. Advokát je oprávněn po dohodě s Klientem zadávat provádění expertíz, posudků, odborných 

konzultací, úředních překladů a vyžadovat úřední stanoviska, kterých je zapotřebí k řádnému 

poskytování právních služeb.  

7. Klient poskytuje Advokátovi včas potřebnou součinnost při poskytování právních služeb, 

zejména je povinen poskytnout včasné a pravdivé, úplné a přehledné informace, označit 

potřebné skutečnosti, předložit doklady a další listiny a jiný materiál. 

 

 



Čl. III. 

1. Advokát se zavazuje, že všechny informace jakéhokoliv druhu, ať ústní či písemné, které 

obsahují nebo představují materiál technického, provozního, administrativního, ekonomického, 

plánovacího, obchodního nebo finančního druhu (společně dále jen „důvěrné informace“) budou 

považovány za přísně důvěrné a bez předchozího písemného souhlasu Klienta nebudou sděleny 

nebo zpřístupněny žádné jiné osobě než spolupracujícím advokátům, advokátním koncipientům 

nebo zaměstnancům či spolupracovníkům advokátní kanceláře, kteří budou těmito dokumenty 

přímo dotčeni, a znalost těchto informací bude pro jejich rozhodování nezbytná. 

2. Obdobně je Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech dalších skutečnostech, o nichž 

se dozví v souvislosti s poskytováním právní pomoci. To se nevztahuje na zákonem uloženou 

povinnost překazit a oznámit spáchání trestného činu. 

 

Čl. IV. 

1. Odměna se sjednává podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., 

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, jako smluvní 

paušální měsíční odměna ve výši 10.000 Kč zahrnující deset hodin právní služby za každý 

měsíc. Za každou další hodinu právní služby přesahující uvedený rozsah právní služby náleží 

Advokátovi smluvní odměna ve výši 1.800 Kč. V případě náročných právních služeb bude 

dohodnuta mezi smluvními stranami odměna ad hoc. 

2. Odměna je splatná na základě příslušné faktury, která bude mít náležitosti daňového a účetního 

dokladu a bude splatná do 14 dní ode dne doručení Klientovi. Platba se provádí na účet 

Advokáta uvedený ve vystaveném daňovém dokladu.  

3. Sjednaná odměna je stanovena bez DPH, která bude připočtena ke sjednané smluvní odměně. 

4. Případné prodlení s úhradou odměny může být sankcionováno úroky z prodlení ve výši 

stanovené zákonem.  

5. V ceně právních služeb nejsou mimo hovorného, poštovného a místního cestovného zahrnuty 

vynaložené náklady právních služeb, jako jsou např. náklady vynaložené na soudní, arbitrážní 

a jiné poplatky, cestovné jiné než místní, překlady, kolky, znalecké posudky.  

6. Advokát je oprávněn v nutném případě (např. jsou-li předpokládány větší náklady nebo větší 

rozsah práce, popř. je-li Klient v prodlení s úhradou odměny) si vyžádat přiměřenou zálohu dle 

§ 20 odst. 3 zák. č. 85/1996 Sb.  

7. Souhrnná cena za právní služby dle této smlouvy celkem může dosáhnut maximálně výše 

499.999 Kč (slovy čtyřistadevadesátdevěttisíc devětsetdevadesátdevět korun českých) bez DPH 

za dobu trvání této smlouvy. 

 

Čl. V. 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a uzavírá se 

na dobu určitou 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu stanoveného v čl. IV odst. 7 této 

smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

2. Právní poměry této smlouvy, jakož i vztahy touto smlouvou založené se řídí právem ČR. 

Případné spory se budou rozhodovat před obecným soudem ČR a AK ČR. 

 

 

V Benešově dne 12.07.2016 

 

 

 

Ing. Petr Hostek, MBA      Mgr. Libor Hubáček, MBA 

starosta        advokát 

město Benešov 

 

 


