
 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícímu smluvními stranami

(dálejen „Smlouva “)

Název: Statutární město Ostrava

Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IC:V 00845451

DIC: C200845451 - plátce DPH

městský obvod: městský obvod Vítkovice

Adresa: Mírové náměstí 516/1 703 79 Ostrava-Vitkovice   

(dálejen „ klient“)

a

Název: KLIMUS & PARTNERS s.r.0.,

Sidlo: Vídeňská 188/1 19d, Dolni Heršpice 619 00 Brno

IČ: 033 73 444

DIČ: cz03373444

(dále jen „ advokát “)

1.

Clánek I.

Uvodní ustanovení

Předmětem plnění dle této smlouvy je poskytování právních služeb advokátem klientovi dle

ust. § 29 pism. k) zák. č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, a to vždy podle konkrétního pokynu a zadání příkazce ve smyslu zákona č.

85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, dalších právních předpisů a

stavovských předpisů České advokátní komory.

Účelem této smlouvy je zajistit oboustranný prospěch smluvních stran, ato na straně klienta

zabezpečením náležité péče o jeho specifické právní záležitosti v dále vymezeném rozsahu

a dosažení příslušného stupně ochrany jeho práv a zájmů právními prostředky, na straně

advokáta pak dosažení odpovídající Odměny za činnost spojenou S poskytováním právních

služeb dle této smlouvy.

Advokát se zavazuje klientovi poskytovat pravidelnou konzultační činnost, související S

poskytovanými právními službami, specifikovanými v odst. 1. tohoto článku, a to v sídle

příkazce v pravidelných termínech nebo bez zbytečného odkladu po oznámení potřeby

klientem advokátoví.  



  

Článek 11.

Prohlášení advokáta

Advokát prohlašuje, že je řádně zapsán V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní

komorou a je oprávněn poskytovat právní pomoc a právní služby v souladu se zákonem č.

85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o advokacii“).

Advokát prohlašuje a ujišťuje klienta, že je podle zákona o advokacii pojištěn pro případ

své odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi v souvislosti s výkonem advokacie.

Článek 111.

Předmět Smlouvy

Advokát se zavamje na základě této Smlouvy poskytovat klientovi komplexní právní

služby spočívající vrozsahu min. 100 hodin měsíčně. Tyto právní služby zahrnují

především:

— zastupování klienta ve věcech občanskoprávních, obchodních, pracovních a

veřejnoprávních a ostatních dle jeho požadavků, na základě zmocnění;

— zastupování klienta v řízení před Všemi druhy soudů v České republice, státními,

rozhodčími a jinými orgány;

— udělování právních porad a konzultaci, sepisování listin a poskytování právních

stanovisek;

— příprava a revize smluvní dokumentace;

— právní služby advokáta při vymáhání pohledávek klienta, které vznikly v souvislosti

s jeho činností V rámci přenesené i samostatné působnosti včetně exekučních řízení;

— poskytování konzultací zaměstnancům klienta, orgánům klienta a jednotlivým odborům

úřadu klienta, ato 1x týdně v rozsahu 8 hodin v sídle klienta dle stranami dohodnutého

harmonogramu;

— . zpracovávání příkazů, poskytování konzultací a porad týkajících se přestupkové agendy

klienta podle zákona č. 250/2016 Sb.

Advokát je při poskytování právních služeb dle odst. 1 tohoto článku vázán pokyny klienta

v mezích právních předpisů a stavovských předpisů, což klient bere na vědomí.

Advokát je oprávněn odmítnout poskytnutí právní služby V případech stanovených

zákonem 0 advokacii. Takové odmítnutí právní služby nezakládá porušení této Smlouvy.

Klient se zavazuje zaplatit advokátovi za poskytované právní služby odměnu dle článku V.

této Smlouvy.

Článek IV.

Práva a povinnosti při výkonu právní pomoci

Advokát se zavazuje být k dispozici v předem sjednaný den a hodinu na sjednaném místě a

poskytnout klientovi potřebnou právní pomoc a službu.

Advokát se zavazuje chránit, prosazovat a obhajovat zájmy klienta s maximálním úsilím.

 



 

Advokát souhlasí s tim, aby klient po dobu platnosti této Smlouvy uváděl v obchodním

styku, pokud to uzná za vhodné, že je advokátem právně zastupován.

Advokát je povinen poskytovat právní pomoc osobně. Může se však pro jednotlivý úkon

dát zastoupit jiným advokátem, advokátním koncipientem, popř. svým zaměstnancem.

Článek V.

Odměna

Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní odměně za poskytování právních služeb dle

čl. II. odst. 1 Smlouvy ve výši 883.200,- Kč (slovy: osm set osmdesát tři tisíc dvě stě korun

českých) bez DPH za 12 měsíců.

K odměně uvedené v odstavci 1 tohoto článku může být připočtena DPH dle platné sazby

daně z přidané hodnoty.

Odměna za právní služby bude advokátem klientovi vyúčtovávána 5 měsíční periodicitou,

a to nazpět za uplynulý kalendářní měsíc, a to ve výši 1/12 z celkové smluvní odměny dle

odst. 1 tohoto článku. Trval-li právní vztah založený touto Smlouvou pouze po část

kalendářního měsíce, náleží advokátovi za tento kalendářní měsíc pouze odpovídající

poměrná část měsíční odměny.

Advokát je povinen vystavit klientovi fakturu za uplynulý kalendářní měsíc se všemi

zákonnými náležitostmi vždy do 15. dne bezprostředně následujícího kalendářního měsíce

po měsíci, za nějž vznikl advokátovi nárok na odměnu. Součástí této faktury musí být i

přehled hodin poskytnutých právních služeb.

Odměna dle odstavce 4 tohoto článku je splatná do 30 dnů od doručení faktury klientovi.

Odměna zahrnuje veškeré náklady advokáta spojené s poskytováním právních služeb podle

této smlouvy s výhradou hotových výloh v prokázané výši (např. poštovné, soudní a správní

poplatky aj.). Hotové výlohy v prokázané výši je advokát oprávněn klientovi přefakturovat

nad rámec odměny.

Článek VI.

Doba poskytování právní pomoci

. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.9.2022 do 31.8.2023.

Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět

v tříměsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne měsíce

následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly, že nedojde — li kukončení této Smlouvy výpovědí podle

odstavce 1 a 2 čl. VI. této Smlouvy nebo dohodou a jedna ze smluvních stran od Smlouvy

odstoupí, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne odstoupení činit veškeré neodkladné

úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To

neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

 



 

Článek VII.

Ostatni ujednání

1. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v

souvislosti s poskytováním právních služeb podle této Smlouvy.

2. Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem

advokacie. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda

způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jeho zaměstnancem.

3. Klient vystaví advokátovi plné moci, které jej budou opravňovat k potřebnému jednání a

zastupování podle této Smlouvy.

Článek VIII.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu

5 odst. 2 tohoto článku.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy dojde jejím

uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné provádět pouze ve formě postupně

číslovaných písemných dodatků se souhlasem obou smluvních stran.

4. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna

to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech o právní síle originálu, z nichž klient

obdrží dvě a advokát jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s obsahem této smlouvy důkladně seznámily,

nemají k ní žádných výhrad ani připomínek. Dále prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena

svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv pod nátlakem, pohrůžkou násilí nebo

bezprostředního násilí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. 0 obcích (obecní zřízení):

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městského obvodu Vítkovice usnesením č.

3465/RMOb-Vit/1822/124 ze dne 27.07.2022.

V Ostravě dne 02- DB~ m?? V Ostravě dne 02. 08. 2022

  


