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SMLOUVA
o poskytování právních služeb, jejich ceně a informace o skutečnostech

nutných pro vyřízení věcí

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi:

Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.
se sídlem: Brno, Lidická 5a, PSČ 602 00 

IČ: 025 03 263, DIČ: CZ02503263 
jednající: JUDr. Steve Georgesem, advokátem a jednatelem

na straně jedné (dále jen “AK“)

a

Město Bystřice nad Pernštejnem
se sídlem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

IČ: 002 94 136, DIČ: CZ00294136

zastoupené: Ing. Karlem Pačiskou, starostou

na straně druhé (dále jen “k 1 i e n t“)

L

1. AK se zavazuje klientovi poskytnout právní služby spočívající v analýze stávajícího stavu a určení 
možností změny zjištěného stavu, a to za účelem optimalizace vlastnické struktury ve vztahu mezi 
klientem a jeho dceřinou společností EDEN CENTRE s.r.o., to vše s ohledem na plánovanou změnu 
předmětu činností dceřiné společnosti, jakož i s ohledem na stávající závazky této společnosti a 
klienta. Výše uvedené právní služby spočívají ve vypracování písemného stanoviska.

2. V čl. I odst. 1 této smlouvy popsaný rozsah AK poskytovaných služeb je v této smlouvě dále označen 
jako “předmět smlouvy“, popřípadě jako “právní služby“.

II.

1. Předmět smlouvy bude AK poskytnut klientovi písemně odesláním v elektronické podobě na 
mailovou adresu klienta, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Místem plnění předmětu smlouvy 
je tedy sídlo klienta.

2. AK se zavazuje právní služby popsané v čl. I odst. 1 této smlouvy s využitím všech odborných 
znalostí a s veškerou péčí, to vše v souladu a na základě pokynů klienta.

III.

1. Cena právních služeb poskytovaných na základě této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran 
tak, že: Za 1 hodinu poskytnutých právních služeb náleží AK odměna ve výši 2.500,- Kč (slovy: dva 
tisíce pět set korun českých) bez DPH. Sazba daně z přidané hodnoty (DPH) činí 21 %, tj. 525,- Kč. 
Cena právních služeb tedy činí včetně DPH částku ve výši 3.025,- Kč.
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2. Maximální rozsah právních služeb v dané věci je stanoven na 100 hodin. Právní služby budou 
poskytovány v blocích v rozsahu 20-25 hodin, na jejichž konci bude ze strany AK uskutečněna 
prezentace dosavadního průběhu poskytování právních služeb, a to v sídle klienta, kdy cena této 
prezentace bude součástí bloku právních služeb, jenž bude prezentován. Smyslem prezentace 
dosavadního poskytování právních služeb popsané v předešlé je rekapitulace provedených činností 
a prezentace budoucích úsudků a směr, kterým se bude právní služby poskytovaná AK ubírat 
v dalším bloku, či etapě. Klient je oprávněn vždy po uskutečnění prezentace na konci každého 
z plánovaných bloků další poskytování právních služeb dle této smlouvy ukončit, pakliže dojde 
k závěru, že dosavadní závěry prezentované ze strany AK dostačují ke splnění jím stanovených cílů.

3. Cena za poskytnuté právní služby bude splatná na základě faktury vystavené AK a doručené 
klientovi, kdy příslušná faktura bude vystavena po předání předmětné písemné analýzy. Splatnost 
faktury bude činit 14 kalendářních dnů od doručení faktury klientovi.

IV.

1. AK je povinna postupovat při výkonu činnosti dle této smlouvy s využitím všech odborných znalostí 
a s veškerou péčí a šetřit zásady a povinnosti, stanovené jí zákonem o advokacii, zejména uplatňovat 
včas a řádně veškeré oprávněné nároky klienta, hájit je s využitím všech zákonných možností a 
dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech záležitostech, o kterých se při výkonu činnosti dozví. 
Veškeré tyto povinnosti se vztahují i na zaměstnance AK.

2. Klient bude poskytovat AK včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace a současně bude 
předkládat veškerý listinný materiál potřebný k řádnému poskytování právní pomoci

4. Advokát souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. Advokát dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 
příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny, vždy však bez výkazu činnosti.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění zašle správci 
registru smluv klient.

V.

1. Touto smlouvou neupravené vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona 
o advokacii.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdržela po jednom 
vyhotovení. Změny či dodatky smlouvy vyžadují písemnou formu. Strany si smlouvu přečetli a 
s jejím obsahem souhlasí. Vedlejší ujednání neexistují.

£.(oV Brně, V Bystřici nad Pernštejnem dne ,*..2020

/
záklientaza
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