PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
město Cheb
sídlo:
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO:
00253979
zastoupené: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou
dále jen „klient“
a
JUDr. Pavel Tomek, advokát
sídlo:
Polská 61/4, 360 01 Karlovy Vary
IČO:
61792977
DIČ:
CZ7104271889
dále jen „advokát“
uzavřeli dnešního dne tuto smlouvu o poskytování právních služeb:

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je právní podpora advokáta vykonávaná pro klienta, v rámci
realizace veřejné zakázky „Právní služby ve věci Zlatý vrch v Chebu“.

II.
Podmínky smlouvy
1. Klient bere na vědomí, že v případě nutnosti zastoupení je zapotřebí vystavit zvláštní
písemnou plnou moc, kterou se bude advokát při jednání jménem klienta prokazovat.
2. Klient bere na vědomí, že podle okolností případu bude zavázán poskytnout advokátovi
veškerou potřebnou součinnost, nutnou k tomu, aby advokát mohl právní služby
poskytnout.

III.
Odměna
1. Smluvní odměna byla sjednána takto:
a) základní odměna činí 1.000 Kč bez DPH za každou započatou půlhodinu poskytování
právních služeb na základě této smlouvy;
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b) zvýšená odměna činí 1.500 Kč bez DPH za každou započatou půlhodinu poskytování
právních služeb na základě této smlouvy;
c) snížená odměna činí 750 Kč bez DPH za každou započatou půlhodinu poskytování
právních služeb na základě této smlouvy;
přičemž platí, že zvýšená odměna za právní služby se použije pro právní služby
poskytované osobně JUDr. Pavlem Tomkem nebo advokátem kanceláře v případě, kdy
klient požaduje poskytnutí právních služeb (např. zpracování stanoviska) v horizontu do 48
hodin s tím, že klient je o použití zvýšené sazby prokazatelně informován před zahájením
poskytování právních služeb, snížená odměna za právní služby se použije pro právní
služby poskytované klientovi advokátními koncipienty, v ostatních případech se se použije
odměna dle základní sazby.
2. Nad rámec shora uvedené odměny účtuje advokát účelně vynaložené hotové výdaje
v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a režijní paušál ve
výši 300 Kč účtovaný k odměně za každý úkon právní služby.
3. Uvedená odměna advokáta je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná v rámci
poskytování služeb klientovi na základě této smlouvy.
4. Sjednaná odměna je splatná na základě daňového dokladu, který bude obsahovat veškeré
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a řádně doložené a rozepsané požadované plnění. V případě, že daňový doklad
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je klient oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data
splatnosti.
5. Splatnost odměny je stanovena do 14 dnů ode dne doručení bezvadného daňového dokladu
klientovi. Platba, na kterou advokátovi vznikl dle této smlouvy nárok, se považuje za včas
uhrazenou, bude-li poslední den dohodnuté lhůty splatnosti účtovaná částka připsána na
účet advokáta.

IV.
Povinnosti advokáta
1. Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho
pokyny. Pokyny klienta není advokát vázán pouze, jsou-li v rozporu se zákonem či
stavovskými předpisy.
2. Advokát je povinen řídit se Ústavou, zákony, jinými obecně závaznými předpisy
a stavovskými předpisy advokacie. Je povinen jednat čestně a svědomitě a v zájmu klienta
využívat všech zákonných prostředků a uplatnit ve, co podle svého přesvědčení pokládá
za prospěšné.
3. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví
v souvislosti s výkonem advokacie; tato povinnost platí i v případě, že advokát přestane
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advokacii vykonávat a je-li to v zájmu klienta, platí i tehdy, byl-li klientem této povinnosti
zproštěn. (Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na spolupracovníky advokáta).
4. Advokát je povinen službu poskytnout v přiměřené lhůtě s přihlédnutím k zákonným
a soudním lhůtám, poskytnuté součinnosti a požadavkům klienta.
5. Advokát je povinen odmítnout každého zájemce o právní služby, jehož zájmy jsou
v rozporu se zájmy klienta.
6. V souladu se zákonem o advokacii odpovídá advokát klientovi za újmu, kterou mu způsobí
v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát odpovídá za újmu způsobenou klientovi
i tehdy, byla-li újma způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo
jiným jím pověřeným zaměstnancem nebo spolupracovníkem.

V.
Povinnosti klienta
1. Klient se zavazuje opatřit a předat advokátovi jím požadované informace, podklady
a doklady, a za jejich správnost a úplnost nese plnou odpovědnost.
2. Klient se zavazuje vystavit advokátovi včas plnou moc pro případ zastupování klienta
v rámci plnění předmětu této smlouvy.
3. Klient je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost advokáta a poskytovat mu během
plnění předmětu smlouvy nezbytnou součinnost.
4. Klient je povinen advokátovi vyplatit dle ustanovení čl. III. této smlouvy včas a ve
stanovené výši odměnu podle daňového dokladu vystaveného advokátem.

VI.
Trvání příkazní smlouvy
1. Tato příkazní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva může být skončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke kterémukoli termínu;
b) písemnou výpovědí jedné ze stran v jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

VII.
Závěrečná ustanovení
3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými
dodatky, k ústním ujednání se nepřihlíží.
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4. Ostatní záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona
o advokacii, advokátního tarifu i dalších právních předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání
svobodně, vážně a srozumitelně a po přečtení textu podepsána.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv. Klient se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
8. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice
č. 7/2021 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými
nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM
233/8/2021 a její uzavření bylo schváleno vedením města dne 19.04.2022 ev. č. zápisu
16/22.

V Chebu dne ……………………

V Karlových Varech dne …………………

…………………………………..
za klienta
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

…………………………………………...
za advokáta
JUDr. Pavel Tomek, advokát
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