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Objednávka právních služeb pro rok 2021

Objednávka právních služeb pro rok 2021
Objednáváme u Vás právní služby pro potřeby orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Kravaře. 
Obecně se jedná o právní služby poskytované advokátem při výkonu opatrovnictví dítěte v rozsahu stanoveném 
v § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a to o případy vyžadující specifickou právní nebo jinou 
odbornou specializaci, která přesahuje rámec běžných odborných znalostí zaměstnanců orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí. Dále se může jednat o právní pomoc při výkonu funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte nebo 
při výkonu funkce poručníka dítěte, jestliže je předmětem opatrovnictví nebo poručenství správa jmění dítěte 
velkého rozsahu nebo zvláštní povahy.
Jednotlivé požadavky na právní služby budou vždy upřesněny předem.
Akceptujeme účtování cestovních výdajů a náhrad za promeškaný čas související s poskytováním právních 
služeb dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních 
služeb.

Fakturační údaje:

Město Kravaře 
Náměstí 405/43 
747 21 Kravaře
IČ: 00300292; DIČ: CZ00300292

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky MUKR/OBJ/000187/OS/2021 
Platba převodem.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že smlouva uzavřená na základě této objednávky - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli - bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť 
obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být 
vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a 
metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření 
Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 
15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem 
zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv 
zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. (
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