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Smlouva o poskytování právní pomoci advokátní kanceláří
uzavřená mezi:
Mgr. Ing. Petrem Křižákem, MBA, LL.M.
advokátem Advokátní kanceláře Křižák & Partneři
Sídlo:
Purkyňova 6, 702 00 Moravská Ostrava
IČ:
71466843
DIČ:
DPH:
je plátcem DPH
Bankovní spojení:
Email:
Telefon:

na straně jedné jako kancelář nebo advokát
a

Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
00300292
CZ00300292

Klient:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

na straně druhé jako klient
za těchto podmínek:

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek kanceláře, že klientu bude poskytovat právní pomoc v rozsahu
předmětu jeho činnosti a za podmínek dále stanovených.

II.
Rozsah právní pomoci
1. Kancelář se zavazuje poskytovat klientovi právní pomoc a spolupráci takto:
a)
b)
c)

poskytování informací, rad a konzultací v právní oblasti,
sepisování písemností právního charakteru, především návrhů smluv a právních stanovisek,
účast při jednáních,
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d)
e)

při sepisování písemných podání (včetně žalob) státním a jiným orgánům, především
soudům,
při zastupování klienta při jednáních před státními a jinými orgány, především soudy.

III.
Smluvní odměna
1. Za poskytování právní pomoci podle čl. ad II. odst. 1 bude klientem hrazena hodinová sazba ve
výši 990,- Kč bez DPH. Klientem bude hrazena měsíční částka ve výši 29.700,- Kč bez DPH
zahrnující 30 hodin právních služeb. Nevyčerpané hodiny budou převedeny do dalšího měsíce. Při
přesažení limitu 30-ti hodin měsíčně bude kancelář klientovi účtovat sazbu 690,- Kč za 1 hodinu
právní služby.
2. Úhrada částky ve výši 29.700,- Kč bez DPH bude prováděna měsíčně, a to na základě faktury
(daňového dokladu) vždy do 15. dne příslušného měsíce. Případné doúčtování (při přesažení limitu
30-ti hodin měsíčně) bude prováděno na základě rozpisu a faktury (daňového dokladu) do 15. dne
následujícího měsíce.
3. Paušální odměna je za poskytování právní pomoci. Smluvní strany se dále dohodly na čtvrtletním
vyúčtování úhrady hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním právní
pomoci, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje (vyjma cestovních výdajů do sídla
klienta - tyto jsou zahrnuty v odměně dle odst. 1. tohoto článku), znalecké posudky, podklady a
opisy. Tyto náklady budou ze strany kanceláře účtovány klientovi čtvrtletně fakturou.

IV.
Práva a povinnosti kanceláře
1. Při poskytování právní pomoci se bude kancelář řídit požadavky klienta.
2. Kancelář se zavazuje, že bude průběžně s klientem projednávat svůj postup při poskytování právní
pomoci.
3. Kancelář se zavazuje, že oznámí všechny okolnosti, které zjistí při poskytování právní pomoci a
jež mohou mít vliv na změnu požadavků klienta.
4. Od požadavků klienta se kancelář může odchýlit jen tehdy, jestliže je to naléhavě nezbytné v zájmu
klienta a kancelář nemůže včas obdržet jeho souhlas.
5. Kancelář se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti
s poskytováním právní pomoci klientovi. Kancelář se dále zavazuje, že údaje získané od klienta
nevyužije pro sebe nebo jiné osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy klienta. Tato povinnost
trvá i po ukončení této smlouvy.
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6. Klient má právo si vyžádat z archivu kanceláře opisy listin, které byly zpracovány kanceláří pro
klienta a kancelář je povinna tento opis vyhotovit do 7 dní od požádání klienta, a to za předpokladu,
že tyto listiny již nebyly skartovány ve smyslu platných skartačních předpisů. Právo na tuto službu
má klient dle této smlouvy i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to bezplatně.

V.
Práva a povinnosti klienta
1. Klient má právo na ochranu jeho práv a oprávněných zájmů a na včasné a řádné poskytování
právní pomoci, v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
2. Klient se zavazuje poskytovat kanceláři včasné, pravdivé, úplné a přehledné písemné informace,
pokud z jejich povahy nevyplývá, že je kancelář obstará sama. Dále se klient zavazuje předkládat
veškerý listinný materiál k řádnému poskytování právní pomoci.
3. Klient souhlasí, aby si kancelář za sebe ustanovila zástupce, který má stejná práva a povinnosti
jako kancelář, a to v případě nemoci a jiných závažných důvodů.

VI.
Doba platnosti
1. Tato smlouva o poskytování právní pomoci se uzavírá na dobu do 31. ledna 2022
2. Každá ze smluvních stran může podat čtvrtletní výpověď. Výpovědní lhůta začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po obdržení výpovědi. Klient je povinen hradit kanceláři
paušální odměnu dle čl. Ill odst. 1 této smlouvy i po dobu trvání výpovědní lhůty.
3. Kancelář je povinna po nabytí účinnosti výpovědi upozornit klienta na opatření, která jsou
potřebná k zabránění hrozící škody.
VII.
Doručování
1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou (zejména faktury, vyúčtování, odstoupení od této
smlouvy či výpověď této smlouvy) se považují za doručené při postupu podle občanského
soudního řádu.

VIII.
Doložka podle § 41 zákona o obcích
1. Tato smlouva byla schválena radou města dne 4. srpna 2021 číslo usnesení 51.480/2021
nadpoloviční většinou hlasů členů rady města.

IX.
Závěrečná ujednání
1. Nedílnou součástí této smlouvy je i plná moc k zastupování.
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2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími příslušnými obecně platnými právními předpisy.
3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.
4. Veškeré změny nebo dodatky musí být provedeny písemnou formou.
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