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SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

 



Tuto Smlouvu o poskytování právní pomoci uzavřely níže uvedené smluvní strany, a to

I.

SMLUVNÍ STRANY

Příkazník:

Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s.

se sídlem na adrese Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zastoupena_statutárním orgánem společností

ICO: 646 15 065

DIČ: CZ64615065

tel.:

email:

Příkazce:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem na adrese 17. listopadu 15/2172, Ostrava — Poruba, PSČ 708 33

zastoupena

IČO: 619 89 100

DIČ: CZ61989100
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11.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Příkazník se zavazuje poskytnout Příkazcí právní pomoc:

— řešení právních vztahů vyplývajících z postavení Příkazce, jakožto společníka s vkladem

60000,— Kč na základním kapitálu a podílem ve výši 60% na obchodní společnosti Český

svářečský ústav s.r.o. (dále jen „Společnost“) se sídlem Ostrava — Poruba — Areál VŠB —

TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, PSČ 708 33, IČO: 623 05 808, zapsané v obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, Vložka 7780,

- Příkazník bude za Příkazce činit právní jednání směřující k prosazení oprávněných zájmů

Příkazce jakožto majoritního společníka Společnosti ve smyslu obecně závazných

právních předpisů, především zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákona Č.

90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, jednat s dalšími společníky a

jednatelem Společností, účastnit se valných hromad Společnosti, k čemuž mu bude

Příkazcem udělena zvláštní plná moc. Zvláštní plná moc bude Příkazníkoví udělena i pro

případ, že konkrétní záležitosti budou řešeny V řízení před místě a věcně příslušnými

soudy v CR.

Za Příkazníka bude odpovídat za plnění závazků založených touto smlouvou advokát ]UDr. Vít

Srba.

III.

DOBATRVÁNÍ SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu určitou očína'e dnem uzavření smlou a konče dnem ú lného
: ] VY

vyřízení záležltostí uvedených V čl. II. teto smlouvy. Trvaní smlouvy lze ukončít dohodou



 

smluvních stran ke kterémukoliv datu V průběhu doby jejího trvání. Příkazník je povinen učinit po

zániku smlouvy veškerá opatření potřebná k zabránění vzniku škody Příkazci.

IV.

PRÁVAA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PŘÍKAZNÍK IE POVINEN:

' Poskytovat služby řádně a včas V dohodnutých, či obvyklých termínech v rozsahu ujednaném

touto smlouvou o poskytování právní pomoci.

* Informovat Příkazce o stavu obstarání záležitostí a řídit se jeho pokyny, pokud nejsou V

rozporu s právními předpisy.

' Na základě žádosti Příkazce podat komplexní informací s uvedením návrhu dalšího postupu.

' Uschovávat veškeré písemnosti, mající vztah k dohodnutému předmětu plnění po dobu pěti let.

PŘÍKAZCE JE POVINEN;

' Uhradit Příkazm'kovi odměnu V ujednané výši a v ujednaném termínu.

' Zabezpečit, aby Příkazníkovi byly vždy poskytnuty úplné a pravdivé informace, jež budou

výlučně sloužit k obhájení oprávněných ekonomických, obchodních a právních zájmů Příkazce.

V.

ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA

Smluvní strany se dohodly, V souladu s vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za

poskytování právních služeb (advokátní tarif), na časové odměně, jejíž výše bude určena součinem

sjednané hodinové sazby 2.000,- Kč a počtem hodin vykázaných Příkazníkem za poskytnuté právní

služby definované v předmětu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v odměně Příkazníka

jsou zahrnuty veškeré náklady (jízdné, telefony, 6- maily, poštovné atd.) spojené s plněním jeho

závazku. Smluvní strany se dohodly, že maximální počet hodin činí 25 hodin. K vyúčtované

odměně bude připočtena DPH v příslušné výši.

Smluvní strany se dále dohodly, že za případné zastupování v soudních řízeních přísluší

Příkazmkovi pouze odměna v podobě nákladů řízení za právní zastoupení zaplacené pronstranou,

tj. žalobcem či žalovaným, k jejichž úhradě Phkazníkovi byla tato protistrana zavázána soudním

rozhodnutím.

V1.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyúčtovávána v příslušné výši po konečném vyřešení

záležitosti speciůkované v Článku II., a to na základě daňového dokladu vystaveného Příkazníkem.

Součástí daňového dokladu — faktury bude jakožto příloha specifikace poskytnutých právních

služeb dle zásad zakotvených v článku V. odstavci prvním této smlouvy. K odměně sjednané dle

předchozího článku bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty, přičemž splatnost

byla dohodnuta ve lhůtě do 21 dnů od data doručení daňového dokladu Příkazci. Příkazník je

oprávněn vyúčtovat Příkazci zálohu za právní služby, a to i opakovaně, přičemž poskytnuté zálohy

budou zaúčtovány v konečném daňovém dokladu.



 

VII.

ZÁRUKY PŘÍKAZNÍKA

Příkazník se zavazuje, že nebude poskytovat právní pomoc subjektům v těch oblastech podnikání a

činností, u nichž by mohlo dojít k ohrožení oprávněných ekonomických, obchodních a právních

zájmů Phkazce. Smluvní strany se dohodly, že porušení shora sjednaného závazku Příkaznika bude

považováno za podstatné porušení této smlouvy, zakládající právo Příkame odstoupit od smlouvy.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva vzniká a nabývá účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. Veškeré její změny

musí být učiněny formou písemných dodatků. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních,

přičemž každé vyhotovení má platnost originálu a všechna vyhotovení tvoří dohromady jeden

právní dokument. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Ostravě dne 29. května 2018
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