SNILoI]VA o PosKYTovÁNÍ PRÁIT{ÍCH sLIiŽEB
Město Dobřichovice
se sídlem
Iť] 002 4]

Vítova 61,252 29 Dobřichovice,
]

8]

Zastoupené lng, Petrem Hamplcm. starostou

AK JUDr,

Helena Chudome]ová

se sídlem Pirin§ká ]24518. 1,{3 00 Praha 1

]č 662 300l2
(dále

jen ad, okót)

uzavřcli nížeuvedeného dne futo

smlouvu o poslrytování pnívnich §Iuž€b
č|. L

Předmět p.ávních služ€b
Předmětem télo smlouly je pnivní pomoc a služb},. tj, poskytováni právních rad, konzultací,
v.vs\ětlení. odpovědí na dotazy a zpracování a revize podkladů a právních dokumentů podle
požadavků a potřeby klient4 připadně jeho zastupováni před soudy nebo před jin)mi ortsány na
základě 7- ášť udělené plné moci,
čl, m.

Způsob po§kytování prár.ní pomoci

1. služby podle čl, L

2,
3,
4-

této smlouD, poskyiuje advokát o§obně nebo prostřednictvim jiného
zaměstnancc pověřeného komplexním zajjštbvánim spolupřiáce s klientem. a to včetně
elcktronické komunikace na dohodDuté c-mailové adre§e,
Kiicnt se zavazuje předat advokátovi potřebné informace, podklady a doklady k požadovanó
prá\,ní Pomoci, přičemžodpovidá zajeji§h správnost a úplnost. Klient s€ zavazuje účastnitse
potřebných jednán í na výzvu advokátq případněje najeho r"ýzwr svolat a zajistit, obdobně se
zavazujc advokát,
Advokit se zavazuje posl§J,tnout pnivní pomoc řádně a včas na základě pokynů k]ienta.
Advokát není vázán právním názorem klienta, Advokát se zavazuje rárncově na ádost
seznamovat klienta se svým postupem a právními důvody, které ho k ulčitémuZpŮsobu
po§k}tování plávní pomoci vedou,
Jestliže je klient při poskyovri.rri pálTích služeb pruběžně informován o pruběhu právniho
zasaupování, maji obě §řany za to, žeje téžinformován o lozsahu právnich služeb a žc s tín]to
rozsahem souh]asi, Jestliže klient sám kontaktuje AK prosliednictvím e-mailu, dopisu,
telefonátu, mají obě stmny za to, že touto §vou aktivitou je klient informován o rozsahu
přávní§h služeb, kteřé požaduje po AK a souhlasí s ním,

ry.

Platební podmílrky
1,

smluvní §tranv se dohodly na této odměně (tomto d.uhu odměn!) advokáta.
sjednává se hodinová odměna (za každou započatou hodinu náleži advokátovi odměna) ve
\,ýši 800,- Kč,

odměra nezahmuje dalšíuskutečněnévýdajc (zejména soudni, sp.áÝní a jjné poplatl§.
znalecké posudkv, cestor.ní náklady a další náklady), které advokát píokazatelné \,,Ynaloží v
souvislosti s plněním této smIou\Y a bude je klientovi faktuřovat v rámci příslušného

vyúčto!ání,
Advokál není plátcem DPH,
1. Klient 5e zavazuje platjt odměnu ad\ okáta na banko\.íli účetadvokíta veden}. u banko\ního
ústavu Fio banka, č,ú,]800]6]j]r ]0]0. na ákladě faktury !-stavené ad\okátem zpra!idl3
na začátk měsíc€ za prá\ni služb} posk}úutév předchozím měsíci, K fal-fuře bude
PriPJ.Jen
úplný výkaz provedených ú}ionú\ daném ob,lobí, splatnost fakturyje l1 dnú.
5, Pokud bude klient pož?do\ al pra\ni pomoc a s]užby v mimoádném rozsaiL mimoiádné
ná.očné,v cizim iaz}'ku nebt \e Z! lášť složiďch o!ízkách mimo .oaiai lélo smlou\t. siedná i
advokátem kon}rémi odměnu krem rnu bude účtovánasamosuhé,
6. Právo na odměnu advokátá laikne advokátovj itehd;. nebudeJi konecného účelupralnr
pomoci či slúžbydosaženo. a ýaneJi 5e tak z pfičin, jimž nemohl ad}okát zabninit ani při
\}Ťaloženi ob!klé p€če a iádného plnčnísmluvních povinností,
,7.
V Případé. že nebude čásrka u\edena \ či, ]v-. téio smlou!} ve slárovené lhútě klientem
Uhmzen j. ad\.rL;l oprá\něn od télLl smlou\} odsroupil
čl. v.

TrÝáni a ukončeni shlouÝT
1.

2.
3,

Tato smlouvaje uzavřena na dobu určitou 6 měsíců,
Právní vztah mezi advokátem a klienten končíuplJ-nutím doby. na klerou bJ-la tato smlou\a
uzaviena, pokud nekonči dříve z obecných přjčin nebo z dúlodůniže utedených,

Klient

je

oprávněn od lé1o smlou\1 kdlkoliv odsloupit.

je všat porinen

uhradit bez

zb],teóného odk]adu Sjcdnaiou odměnu zá provedenou přáci vč€lně hoto\jch
ťdajú.
AdvoMtje opnávněn tulo smlou\u \}po\ědětjen tehdy, dojdeJi k narušeni důVěřV mezi nlm

a klientem, neposk}tujeli klient potrebnou součinnost neM nesložil bez vážlého dúvodu
dohodnutor: álohu, Advokát je v&k povinen po dobu 15 dnů ode dne. kdy v,vpověděl tuto
smlouvu. učinit tšer:hnv neodkladné úkony ve věci klientá, pokud klient neučinil jiná
opatienÍ.

5,

odstoupení

od

smloury^,jpoYěď musi b]it doručeno druhému účastnftu.Učink}
nastanou dnem, kdy byto toto doručeno d.uhému úča§tniku. v připadě,
ž jakýkoliv účáshitodmítíepřevzít odstoupení^.ýpověd' či s€ odstoupeni/v]iPověď vrátí
jako nedoručitelné, povaáje se odstoupení,/ťpověd' za dořuč€né (fikce doručeni) odmítnutim
odstoup€ni/výpovědi

6.

piet.7eli nebo \ racenlm od§loupeni,\,} potédi pošlo\ nim doručo\ atelem.
Po ukončeníprávniho zástupováni předá advokát do 20 dnů kl;entovi veškerou dokumentaci
takto:

a.

b,

c,

Dokúmenty, kteřé klient dodsl, budou Wi§€ny klientovi. Advokát si z nich pořídí
kopie za ÚČelem archivace a zdokumentování postupu po§k},toÝÍní pn{vni pomoci,
Roáodnuli stiitní/soudní moci (rozsudky apod.) budou klientovi lydány v originále.
Advokát si z nich pořídí kopie za úč€l€m archivace a zdokumentování postupu
poskl.továni právní pomoci.
Podání učiněná advokátem a v€škere jeho připisy si advokit ponechá v ori8inálech a

jejich kopie předá klienovi.

r

čl. vI.

o§obní údaj€, el, kontakt
potř€bném pro plnění 7Áýazkú z této
Klient souhlasi s€ zplacováním jeho osobnich úda.jův rozsahu
smloo\,y vypl]ivaj ících,
čl.

ví.

závěrečíá u§tanovení
stranami,
Zménv a doDl|ikv této sm]ouw musi mil plsemnou formu podepsanou oběma smluvními
i"t" i.i*r'" *iyt..wje ve dr,ou stelnopisech, pojednom pro kždou smluvní stranu,

V Dobřichovicích dne 23.

1.

2017

ý Waze óne23.1.2017

U-a*lJ
klient

í"ffi)

