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Smlouva o poskytování právních služeb

Městská část Praha —Troja

Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja

ICO:

DIČ:

45246858

CZ45246858

zastoupena starostou Ing. Tomášem Bryknarem

dále jen „Klient/'

ČÍŽEK HOSTAŠ advokátní kancelář v.o.s.

Na Struze 1740/7, 110 00 Praha 1

lČO: 27107582, DIČ C227107582

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. A 49168

zastoupena JUDr. Petrem Hostašem, advokátem

dále jen „Advokátní kancelář"

uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o poskytování právních služeb.

1.2.

2.2.

2.3.

2.4.

Předmět smlouvy

Advokátní kancelář se zavazuje poskytovat Klientovi právní služby sestávající z následujících činností:

1.1.1. zastupování klienta před soudy a jinými orgány, a to ve všech věcech, které jí budou svěřeny

k vyřízení.

1.1.2. vypracovávání smluv, písemností, podání, posudků a stanovisek a poskytování konzultací v

jednotlivých právních záležitostech.

1.1.3. zastupování klienta při všech jednáních a právních úkonech, ke kterým bude klientem

pověřena.

V případě, že je Klient spotřebitelem, bere na vědomí, že mimosoudním řešením spotřebitelských

sporů pro oblast sporů mezi advokáty a spotřebiteli ze smluv o poskytování právních služeb na

základě právních předpisů upravujících ochranu spotřebitele je pověřena Česká advokátní komora

(www.cak.cz).

Povinnosti Advokátní kanceláře

Advokátní kancelář je povinna chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta a řídit se jeho

pokyny.

Při poskytování právních služeb vystupuje Advokátní kancelář nezávisle, je však vázána právními

předpisy a v jejich mezích příkazy Klienta. Jsou-li pokyny Klienta v rozporu se zákonem nebo

stavovským předpisem, není jimi Advokátní kancelář vázána a je povinna 0 tom Klienta přiměřeně

poučit. '

Právní služby dle této smlouvy budou poskytovány jednotlivými advokáty Advokátní kanceláře,

advokátními koncipienty působícími vAdvokátní kanceláři, advokáty trvale spolupracujícími

sAdvokátní kanceláří a v případě neodborných činností i zaměstnanci Advokátní kanceláře.

Vpřípadě potřeby může Advokátní kancelář zajistit poskytnutí právních služeb prostřednictvím

jiných advokátů či advokátních koncipientů. Tím není dotčena odpovědnost Advokátní kanceláře.

Společníci Advokátní kanceláře, advokáti, advokátní koncipienti, zaměstnanci i trvale spolupracující

advokáti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli vsouvislosti

s poskytováním právních služeb. Této povinnosti je může zprostit pouze Klient či právní nástupce

Klienta a je-li takových právních nástupců více, potom všichni tito právní nástupci. Zbavení

povinnosti mlčenlivosti musí být provedeno písemnou formou a musí být adresováno osobě, která se

mlčenlivosti zbavuje. i poté však je dotčená osoba povinna zachovávat mlčenlivost, je-li z okolností

případu zřejmé, že zbavení povinnosti mlčenlivosti bylo provedeno pod nátlakem nebo vtísni.

Povinnost mlčenlivosti není dána ve vztahu k osobě, kterou Advokátní kancelář pověřuje provedením

právních služeb pro Klienta, pokud je taková osoba sama povinna mlčenlivost zachovávat. Povinnost
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2.5.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

mlčenlivosti není dána v nezbytném rozsahu ani v řízení, jehož předmětem je spor mezi Advokátní

kanceláří a Klientem či jeho právním nástupcem, a dále v případech daných právními předpisy,

zejména v případě povinností Advokátní kanceláře jako daňového subjektu. Povinnosti mlčenlivosti

se nelze dovolávat při plnění povinností podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů

z trestné činnosti a financování terorismu.

Advokátní kancelář není povinna hradit za Klienta soudní, správní ani jiné poplatky. V případě, že je

Advokátní kancelář vyzvána v zastoupení Klienta k zaplacení těchto poplatků, je oprávněna dle svého

uvážení bud' poplatky uhradit, popřípadě informovat Klienta bez zbytečného odkladu o této výzvě a

umožnit mu, aby poplatky uhradil sám. V případě, že se smluvní strany dohodly na složení zálohy

určené k uhrazení poplatků Klientem, hradí tyto poplatky Advokátní kancelář.

Povinnosti Klienta

Klient se zavazuje poskytovat Advokátní kanceláři včas úplné informace a předkládat listinné

materiály potřebné k řádnému plnění této smlouvy Advokátní kanceláří.

Klient bere na vědomí, že pro poskytování právních služeb je důležité, aby Advokátní kancelář byla

seznámena se všemi podstatnými okolnostmi jeho případu, případně aby jí byly zodpovězeny otázky,

které budou Klientovi v souvislosti s poskytováním právní služby položeny.

Klient potvrzuje, že si je vědom následků, jaké může mít poskytnutí neúplných nebo nepravdivých

informací v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Klient se zavazuje zaplatit odměnu za poskytnuté právní služby a náklady vynaložené vsouvislosti

s poskytováním právních služeb ve výši uvedené v článku 4 této smlouvy.

Odměna za právní služby a náklady spojené s poskytováním právních služeb

Odměna za rávníslužb

4.1.1. Není-li touto smlouvou nebo zvláštní dohodou stran stanoveno pro jednotlivé případy nebo

pro skupiny jednotlivých případů jinak, činí odměna Advokátní kanceláře 2.000,- Kč za

každou započatou hodinu plnění. V případě, že se jedná o úkony kratší než jednu hodinu,

účtuje se každá započatá čtvrthodina.

4.1.2. Klient se zavazuje hradit náhradu za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právních

služeb stím, že tato náhrada činí polovinu dohodnuté sazby dle článku 4.1.1 za každou

započatou hodinu. V případě, že se bude jednat o kratší promeškaný čas, bude účtována

každá započatá čtvrthodina. Náhrada bude účtována např. za cestu kjednání a zpět,

zpožděníjednání z důvodů na straně orgánů veřejné moci apod.

Náklady spojené s poskytováním právních služeb

4.2.1. V případě, že jsou právní služby poskytovány mimo město, v němž má Advokátní kancelář

sídlo, hradí Klient cestovné ve výši 10 Kč za 1 km jízdy.

4.2.2. Klient je povinen hradit náklady vynaložené Advokátní kanceláří při poskytování právních

služeb, a to zejména soudní, správní a jiné poplatky.

4.2.3. Klient je povinen zaplatit Advokátní kanceláři paušální náhradu nákladů spojených

s poskytováním právních služeb ve výši 2,5% z odměny dle článku 4.1.1. Paušální náhrada

nákladů zahrnuje obvyklé náklady spojené s kopírováním a tiskem, poštovné a telefonní

poplatky.

K odměně a nákladům bude účtována daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů.

Vyúčtování poskytnutých právních služeb a vynaložených nákladů bude provedeno vždy měsíčně

zpětně, popřípadě dle potřeby i vjiných intervalech, zejména při dokončení plnění Advokátní

kanceláře dle této smlouvy.

Vyúčtování je splatné ve lhůtě a na bankovní účet, které budou uvedené vpříslušném daňovém

dokladu.

Trvání smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou.

Klient je oprávněn tuto smlouvu vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodu písemnou výpovědí.

Výpovědí doba činí 15 dní a počíná běžet dnem doručení výpovědi Advokátní kanceláři.
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5.3.

5.4.

5.5.

6.2.

6.3.

Advokátní kancelář je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu písemnou výpovědí

s výpovědní lhůtou v trváníjednoho měsíce ode dne doručení výpovědi.

Advokátní kancelář může odstoupit od této smlouvy, dojde-Ii k narušení důvěry s Klientem,

neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost nebo je-li Klient v prodlení s plněním svých peněžitých

závazků vůči Advokátní kanceláři po dobu delší než 30 dnů.

Ukončením této smlouvy není dotčeno právo Advokátní kanceláře na odměnu dle této smlouvy ani

na náhradu nákladů řízení, která dle této smlouvy náleží Advokátní kanceláři. Rovněž není dotčena

povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se Advokátní kancelář dověděla při

poskytování právních služeb Klientovi.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 85/1996 Sb., o

advokacii a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu a může být měněna pouze písemně.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Praze, dne 28. 6. 2017 V Praze, dne 28.6.2017

,v;

Městska cast Praha —Troja ČÍŽEK HOSTAŠ advokátní kancelář v.o.s.

     Ing.Tomáš Bryk ar JUDr. Petr Hostaš

starosta advokát
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