14.
Smluvnístrany:
Město Dobřichovice
tc.00241181
se síd|em
Vítova61, 252 29 Dobřichovice
JehoŽjménemjednástarostalng.MichaelPánek
dáIejako ,,mandant,'
JUDr. HanaZáveská
advokátkase síd|emM|adáBo|es|av,
B|ahoslavova
186,PsČ 293 01
se síd|empobočky
ostrovského
253/3,Praha5, 15000
zapsanáV seznamuadvokátů
vedeném
ČAKv Praze pod evid.č.3826
|Co 66223482D|Č cz 6252110887
bankovní
spojení:
ČSoBa' s.,č'ú'9o5221393/o3oo
plátceDPH
dáIejako ,,advokát,,
uzavře|inížeuvedenéhodne' měsícea rokunás|edující

sMLoUVU o PosKYToVÁNí

pnÁVNÍcH sLUŽEB

pod|ezákona č.85/í996'o advokaciive zněnípozdějších
předpisů(dá|ejen ,,ZA..).
t.
Předmětplněnía povinnosti
sm|uvních
stran
1) PředmětemtétoSmlouvyje závazek advokátkyJUDr. Hany Záveské poskytovat
mandantoviprávníslužby
d|ezákonao advokaciiV tomtorozsanu:
právníkrokysměřující
činitveŠkeré
poh|edávek
k vymoŽení
sp|atných
za d|užníky
mandanta'
kterému bylypřiznánypřís|ušným
rozhodnutím
správního
orgánu,kteréje V práVnímoci a
je vykonate|né
( dá|e jen vykonatelnýexekuěnítitu|) za podmínekstanovenýchtouto
sm|ouvou,a to formouexekučního
vymáhánípoh|edáveka pod|e zák.č'99/1963Sb'
občanského
soudníhořádu (kdydojdek ustanovení
soudníhoexekutorapod|ezákonačíslo
120/2001
Sb,)
Seznam pohIedáveks jejich specifikacíbude aktuaIizoVán
dIe potřeby v Iistinnénebo
podoběa aktua|izovaný
e|ektronické
stav budevŽdydo da|ší
předmětemp|nění
aktua|izace
tétosmlouvy.
2) Advokátkaje povinnaprovéstkaŽdýměsícvyúčtování
vymoŽenýchčástek,zaslaných
pos|edníňu
exekutoremna jejíúschovníúčeta to Ve stavuke kaŽdému
dni ka|endářního
měsícea dá|e se zavazuje zaslat vymoŽenýd|uh (tj' d|uh spo|u s případnýmiúroky
z prod|enÍ'pokud by|y přiznány exekučnímtitu|em)nejpozdějido 10 dne měsíce
po měsíci' za které se provádí vyúčtování,
následujícího
na účetmandanta č'ú.
podVS 23296666.
388029319/0800
3) Advokátkaje povinnapostupovatpři p|něnípředmětutétosm|ouvys odboinoupéčí
a
provádětv sou|adus p|atnými
činnost
k tomusměřující
zákonyČeské
republiky.
Advokátka je povinnachránitpři své činnosti
jemu známézájmy mandanta,postupovat
V sou|adus jeho pokynya oznámitbezodk|adně
mandantovi
všechnyoko|nosti,
kterézjisti|
při zařizováníp|něnítétosmlouvya kterémohou mítv|jvna změnu pokynůmandanta.
Advokátkaje povinnainformovat
v dohodnutých
cyk|echmandantao průběhu
řešenívšech

předanýchpoh|edáVek
aŽ do jejichúp|ného
vyřešení,
a to předemurčenýmpracovníkům
mandanta.
4) zjisti|iadvokátka'Že pokynymandantajsou prozařízeníp|něnínevhodné
je
ěi neúče|né'
povinnana tuto skutečnost mandantaupozornit'Bude-li mandanttrvat na původních
pokynech'má advokátkapovinnostv zařizováníplněnípod|epůvodních
pokynůpokračovat,
a|eje zproštěna
odpovědnosti
zavadyp|nění
azaškodu'kterátímmandantovi
Vznikne.
5) o veškerýchinformacích poskytnutých
advokátce mandantemV Souvis|ostls jeho
podle
je
povinna
činností
tétosmlouvy, advokátka
zachováVatm|čen|ivost
a to i po zániku
tétosmIouvy'
6) Advokátkaje povlnnapo ukončení
řešenípřípaduvrátit mandantovi
věci, kterépřevza|a
při zařizováníp|nění
podletétosm|ouvy.
il.
Mandanttímtozp|nomocňuje
advokátkuJUDr, Hanu Záveskou k zastupovánív rozsahu
předmětutétosm|ouvyuvedeném
v bodě |. Tato p|ná moc se udě|uje v rozsahupráv a
povinností
advokáta pod|ezákona čís|o
12012001
Sb. a zák'ě' 99/1963Sb . občanského
řádu.
soudního
ilt.
Sm|uvnístranyse dohod|y,že advokátceza právnizastupovánímandantapři vymáhání
poh|edávek,
(dle seznamupoh|edávek'
kteý budouadvokátcepředávány V |istinné
nebo
podobě) přísluší
e|ektronické
sm|uvní
odměnad|eustanovení
3
vyh|ášky
čís|o
í77196
Sb.
$
a to ve výŠi,která se vypočtejako součet Všechodměn,kterése podařívymoci na
v exekučním
d|uŽnících
řízení soudnímexekutorempříp.ve výši uhrazenéd|užníkem'
pokudd|uŽník
uhradíodměnudobrovo|ně,cožznamená,Že advokátce nevznikánárokna
úhradunák|adů
na právnízastoupení
vůčimandantovinad rámectaktodohodnuté
sm|uvní
odměnynapř. v případechjednot|ivých
neúspěŠných
exekucía mandantoviani nevzniká
povinnosthraditadvokátcenák|adyza právnízastoupení
v neúspěšných
exekucí.
Výše odměny advokátky za právní zastoupeníoprávněnéhov exekučnímřizeni je
vypočtenapod|eustanovení$ 3/.1a s 1211bod 1. vyh|áškyčís|o48412000
Sb'' a bude
stanovenav rozhodnutímsoudníhoexekutora - příkazemk úhraděnákladůexekuce,
povinnému
( v případěúp|ného
kterýmbude uloženo
vymoŽení
d|uhu'přís|ušenství'
nákladů
exekuce a nák|adůna právnízastoupení)
tyto nák|adyřízeníadvokátce(včetněDPH )
rozhodnutí
uhradit'Takovéto
soudníhoexekutora,
kterýmbudev případěúspěšné
exekuce'
u|oŽeno povinnémuuhraditadvokátcenáklady právníhozastoupení,bude soudním
případ.
vydávánopro kaŽdýjednot|iVý
exekutorem
Pro úče|y
tétosm|ouvyse právnímpřípademrozumíexekuční
vymáhání poh|edávky
jednímvykonate|ným
přiznané
exekučním
titu|em'
2) Mandant souh|asím
s tím,aby v případěvymožení
sm|uvní
odměny advokátav průběhu
exekučního
řízení soudnímexekutorem, by|adohodnutásm|uvníodměna na úhradu
pod|evyh|ášky
nák|adŮza právnízastoupení
vypočtená
48412000
sb' a stanovenáv příkazu
exekutorak úhraděnákladůexekuce V p|ném
rozsahuVyp|acena
JUDr' Haně Záveskéjako
odměnaza jqÍ právnisluŽby, a to přímoz částkyvymoŽenéexekutorempostupemdle
zák.č'12012001
Sb' a to přímoz účtu
advokátníúschovy.Vtomto případěje sp|atnost
odměny stanovenake dni,kdy nabudeprávnímocipříkazk úhradě nák|adů
exekucenebo

den, kdy bude odměna advokáta uhrazena na účetadvokátníúschovy( v případě
dluŽníkem).
úhrady
dobrovoIné
sb.
d|e vyh|'č,48412000
3) Stranysm|ouvyse dohod|y,Že odměnav p|névýšivypočtená
V exekučním
přís|uší
advokátcepouzev případěp|néhoúspěchupři vymáhánípoh|edávky
řízenínebo v případě,kdy dIuŽníkuhradídobrovo|něnáklady právníhozastoupení
řízení,na kteréadvokátcevznik|nárokpodánímnáVrhuna exekucia to ještě
V exekučním
přís|ušného
exekuce.
před samotnýmusnesenÍm
souduo nařÍzení
částkypřípadně
řízenípodaříVydobýtpouze částd|uŽné
4) V případě,Že se v exekučním
pouze
V
této
ěásti. strany
právní
přís|uší
odměna
zastoupení,
advokátce
částnákladůna
jistina a
mandantovi
částkyuhrazena
smlouvyse dohod|y'Že nejprvebude z vymoŽené
předchoziho
řizení a
potéze zbývajicíÓástky nák|ady za právnÍzastoupení,nák|ady
pokudbylypřisouzeny.
případněúrokyz prod|ení'
na mandantoviŽádnézá|ohyna nák|ady
5) Advokátkase zavazuje,Že nebudepoŽadovat
.
zastoupení
svéhoprávního

tv.
ode dne podpisusmlouvy
s účinností
Tatosm|ouvase uzavírána dobuneurčitou
Tuto sm|ouvu|ze zrušitvzájemnoudohodoustran, nebo Výpovědíjednohoz účastníků
smrouvy.
po
Výpovědnídoba činíjeden měsíca počínáběŽetprvnímdnem měsícenásledujícího
písemnévýpovědidruhéstraně.
doručení
pouzepísemným
dodatkemk ní.
Změnytétosm|ouvymohoubýtučiněny

dne 28.4.2009
V Dobřichovicích
Za MěstoDobřichovice

i;g.Mi;ň""iPffi

V Prazedne

