
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Číslo smlouvy Klienta: 2021/0079

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 85/1996 Sb. O advokacii

Čl. 1

Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 — Řepy,

zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy:

PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon - Obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: (3200231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27 - 2000700399/0800

(dále jen „Klient“)

a

Název: AK Jakub Šauer

se sídlem: Plovární 1, 301 00 Plzeň

kontaktní telefon:

IČO: 01174592

DIČ: CZ8204092138

bankovní spojení:

číslo účtu:—

(dále jen „Advokát“)

(společně jako „smluvní strany“)

Čl. 2

Prohlášení

Klient i Advokát prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a po vzájemném

projednání a shodě uzavírají smlouvu 0 poskytování právních služeb (dále jen "smlouva")

v tomto znění:

Čl. 3

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě výzvy Klienta, ze dne 6. 4. 2021 a to na poskytování

právních služeb.



5.1.

Čl. 4

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytování komplexních právních služeb, udělování právních

porad, zpracování právních rozborů, stanovisek a doporučení V souvislosti s činností a

jednáním Klienta. Předmětem je dále komplexní právní poradenství, poskytování

právních služeb k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Dům s pečovatelskou službou

V Praze Řepích“.

Čl. 5

Práva a povinnosti Smluvních stran

Advokát se zavazuje postupovat při vyřizování všech záležitostí pro Klienta

sodbornou péčí a vsouladu spokyny Klienta, zároveň se zavazuje oznámit

Klientovi všechny okolnosti, které zjistil při poskytování právních služeb, a jež

mohou mít vliv na změnu jeho pokynů.

5.2. Advokát se tímto zavazuje poskytovat Klientovi ve vyžádaném rozsahu právní služby,

5.2.

5.3.

a to formou porad a konzultací, zastupováním V řízení před soudy a jinými orgány,

sepisováním listin, zpracováním právních rozborů a dalšími činnostmi dle vzájemné

dohody.

Advokát není vázán pokyny Klienta, jsou-li vrozporu se zákonem nebo se

stavovskými předpisy upravujícími výkon advokacie.

Klient se zavazuje poskytovat Advokátovi včasné, pravdivé, úplné a přehledné

informace. Klient je povinen informovat včas Advokáta o skutečnostech důležitých

pro řádné vykonávání jemu svěřených záležitostí a předat mu včas a řádně veškeré

potřebné podklady.

5.4. Advokát upozorňuje Klienta na zákonnou povinnost Advokáta (stejně tak zaměstnance

6.1.

6.2.

Advokáta nebo jiných osob, které se podílejí na poskytování právních služeb)

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se Advokát dozvěděl v

souvislosti s poskytováním právních služeb podle této smlouvy.

Čl. 6

Smluvní odměna

Smluvní odměna bude hrazena na základě počtu hodin skutečně odpracovaných při

poskytování právních služeb Advokátem, přičemž odměna za jednu (1) hodinu

služeb je bez DPH 1300,- Kč, DPH 273,- Kč, cena s DPH 1573,- Kč.

Advokátovi náleží veškeré přisouzené náklady soudního řízení, ze kterých bude

Klientovi, V případě jejich úhrady protistranou, vrácena příslušná část jím

zaplacených právních služeb Advokátovi, obdobné platí i v případě uzavření smíru.



7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Čl. 7

Způsob finanční úhrady

Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude Advokátovi provedena Klientem na

základě vystavené faktury, jejíž přílohou bude přehled poskytnutých právních

služeb s časovou specifikací.

Faktura Advokáta bude obsahovat náležitosti podle § 29 pismeno a) až 1) zákona č.

235/2004 Sb. o DPH a další náležitosti:

- název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran

- údaj o zápisu firmy V OR

- označení a pořadové číslo faktury

- číslo smlouvy Klienta

- bankovní spojení — číslo účtu

- předmět a rozsah provedených prací

- celkovou částku k úhradě

- sazbu daně a daň

- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění

- razítko a podpis

V případě, že faktura nebude vystavena V souladu s touto smlouvou a nebude

obsahovat náležitosti v této smlouvě uvedené, Klient je oprávněn vrátit ji

Advokátovi k přepracování nebo doplnění, V takovém případě začíná běžet nová

lhůta splatnosti dnem doručení opravené faktury Klientovi.

Splatnost výše uvedené faktury je do 21-ti dnů od schválené a prokazatelně

obdržené faktury Klientem.

Cl. 8

Závěrečná ustanovení

Klient je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Advokát hrubě poruší své

povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy.

Prodlení Klienta s úhradou odměny za poskytované právní služby přesahující jeden

měsíc je důvodem k okamžitému odstoupení od této Smlouvy Advokátem.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to

formou písemného dodatku podepsaného jejich oprávněnými osobami.

Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva

a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchotho písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve

znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada

městské části Praha 17 na svém 81. jednání dne 28. 4. 2021, usnesením

č. Us RMČ 000144/2021.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné platnosti, z nichž Klient

a Advokát obdrží po jednom výtisku této smlouvy.



Čl. 9

Platnost a účinnost smlouvy

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou

smluvních stran.

9.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Zveřejnění zajistí Klient.

9.3. Smluvní strany prohlašují, že si důkladně tuto smlouvu, Včetně přůoh před jejím

podpisem přečetly a posoudily obsah této smlouvy a všech přůoh smlouvy, který

neshledávají rozporným, stejně tak jako plnění smlouvy, které neshledávají mezi

smluvními stranami hrubě nepoměrným. Smluvní strany dále prohlašují a potvrzují,

že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, že ji uzavírají nikoli V

tísni nebo za nevýhodných podmínek pro některou z nich, a že se zavazují ji řádně

plnit. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

  

V .................... , dne .................. V .................... , dne ..................

Městská část Praha 17 Mgr. Bc. Jakub Šauer

PhDr. Jitka Synková Advokát

starostka

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze V platném znění

a V souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000144/2021 ze dne 28. 4. 2021 se osvědčuje

právní úkon spočívající V uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi MČ Praha

17 a AK Jakub Šauer, a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným

ustanovením.

V Praze dne:

pověření členové ZMČ pověření členové ZMČ


