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c-mail kancelář:
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Zapsaný v seznamu advokátů pod č. 18315

I.
Předmět právní služby

Advokát se touto smlouvou zavazuje poskytovat klientovi právní služby V níže uvedené
záležitosti a klient se zavazuje zaplatit mu za to sjednanou odměnu. Předmětem právních služeb
bude:
.

Poskytování paušálních právních služeb

Poskytování právních služeb zahrnuje zejména:
a) sepisování listin o právním jednání,

b) právní porady s klientem,
c) sepisování právních rozborů věci,

(1) zastupování klienta při jednání s protistranou,
e) zastupování klienta před soudy nebo správními orgány na základě plné moci.

Smluvní strany si ujednaly, že advokát bude klientovi poskytovat právní služby v rozsahu 6
(slovy: šest) hodin měsíčně po dobu trvání této smlouvy.
Klient bere na vědomí, že advokát se může dát V rámci pověření dle této smlouvy zastoupit jiným

advokátem. Při jednotlivých úkonech právní pomoci může být advokát zastoupen advokátním
koncipientem nebo jinou osobou V zaměstnaneckém či obdobném poměru, pokud to právní řád
České republiky připouští.
ll.
Odměna advokáta a náhrada vynaložených nákladů
Klient se zavazuje za poskytování právních služeb podle této smlouvy hradit advokátovi měsíční
paušální odměnu, v níž je zahrnutý počet hodin poskytování právní služby sjednaný v čl. 1 odst.
3 této smlouvy, a to ve výši
10 000,— Kč měsíčně bez DPH (za 6 hodin)

2. Nevyčerpá-li klient V kalendářním měsíci celý sjednaný počet hodin, na který připadá paušální
odměna, dohodly se výslovně smluvní strany, tak, že se nevyčerpané hodiny převádí do
následujícího měsíce a paušální odměna advokáta se žádným způsobem nekrátí. Převod

nevyčerpaných hodin je dohodou smluvních stran stanoven tak, že nevyčerpané hodiny se
převádí pouze do měsíce následujícího po měsíci, ve kterém klient hodiny nevyčerpal. Tyto
nevyčerpané hodiny jsou poté v tomto měsíci čerpány přednostně. V případě, že ani v tomto
měsíci tyto hodiny klient nevyčerpá, dohodly se smluvní strany tak, že takto nevyčerpané hodiny

se dále nepřevádějí a nárok na jejich využití klientem zaniká (tj. nelze je již uplatnit).
Smluvní strany se dohodly, že za poskytování právních služeb podle této smlouvy nad rámec
rozsahu sjednaného V čl. I odst. 3 této smlouvy náleží advokátovi smluvní hodinová odměna ve
výši

l 500,- Kč za jednu (l) hodinu bez DPH

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že advokát má právo na další odměnu (tzv. přísudek), pokud
bude klientovi vůči protistraně pravomocně přiznána náhrada nákladů řízení právního zastoupení
v soudních, rozhodčích a správních řízeních, ve kterých advokát na základě této smlouvy klienta
zastupoval. Právo na tuto další odměnu vzniká advokátovi dnem skutečného zaplacení takto

přiznaného nároku klientovi.
Klient se zavazuje uhradit advokátovi vplné výši přímé náklady, které mu vsouvislosti
sposkytováním právních služeb vzniknou, např. cestovní výdaje, soudní, správní nebo jiné
poplatky, znalecké posudky, odborné expertízy, překlady.
Advokát je oprávněn vystavit klientovi fakturu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za
nějž advokátovi odměna náleží. Smluvní strany si ujednaly, že faktury bude advokát klientovi
zasílat elektronicky e-mailem na adresu lenka.kadlecova@mclipence.cz. Smluvni strany si dále
výslovně ujednaly, že faktura je klientovi doručena v témže dni, v němž ji advokát klientovi
odeslal. Smluvní strany si dále výslovně ujednaly, že každá faktura je splatná patnáctého (15.)
dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž je odměna účtována.

Advokát se zavazuje k faktuře přiložit výkaz činnosti pouze v případě, že bude klientovi účtovat
vedle paušální odměny též hodinovou odměnu nad rámec paušálu dle ust. odst. 3 nebo přímé

náklady dle ust. odst. 5 této smlouvy.
Vzhledem k tomu, že klient není plátce DPH, bude k odměně advokáta připočtena zákonná sazba
DPH.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

Klient se zavazuje poskytovat advokátovi včasné, pravdivé a úplné informace potřebné
kposkytování právních služeb a předkládat advokátovi včas veškeré materiály a podklady
týkající se právních věcí, v nich mu advokát poskytuje právní pomoc. Klient bere na vědomí, že
poskytnutí těchto informací a podkladů je nezbytné pro řádné poskytování právních služeb.
Advokát se zavazuje poskytovat klientovi průběžně informace o stavu vyřizovaných věcí.
Vyžaduje-li poskytování právních služeb, aby advokát za klienta právně jednal, vystaví klient
advokátovi včas plnou moc.
Klient je povinen reagovat na výzvy advokáta k dodání, doplnění nebo upřesnění informací,
podkladů nebo klientových vyjádření bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě k tomu

advokátem stanovené.
Klient souhlasí s tím, aby s ním advokát při poskytování právních služeb komunikoval mimo jiné
formou nezabezpečené elektronické pošty.

Advokát je při poskytování právních služeb klientovi povinen chránit a prosazovat práva a
oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Klient bere na vědomí, že advokát není vázán
pokyny klienta, které jsou v rozporu s právními nebo stavovskými předpisy.
Advokát se zavazuje vést V každém měsíci samostatně výkaz poskytnutých právních služeb
včetně jejich časové náročnosti, který na požádání klientovi zašle.
Klient bere na vědomí, že advokát je povinen vést v souladu s právními a stavovskými předpisy
spisovou evidenci.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že klient nese povinnost k úhradě soudních a jiných
správních poplatků a sám si hradí další hotové výdaje.
10. Vpřípadě, že bude v daném měsíci vyčerpán rozsah sjednaný v čl. 1 odst. 3 této smlouvy,
upozorní advokát bezodkladně na tuto skutečnost klienta elektronicky e-mailem.
11. Klient bere na vědomí, že advokát je povinen odmítnout poskytnutí právní služby v případě
uvedenem v ust. § 19 z. č. 85/1996 Sb., o advokacii, z důvodu tzv. kolize.
IV.
Mlčenlivost

Klient bere na vědomí, že advokát je při výkonu své činnosti vázán povinností mlčenlivosti o

všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb.
Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho zániku právní nástupce
klienta svým prohlášením, avšak i poté je advokát povinen zachovávat mlčenlivost, je-li
z okolností zřejmé, že jej klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem
nebo v tísni.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti advokáta překazit
spáchání trestného činu.
Klient bere na vědomí, že advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobám, které

pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb podle této smlouvy, pokud jsou tyto
osoby povinny samy tuto povinnost zachovávat.

Klient bere na vědomí, že advokát nemá povinnost mlčenlivosti v rozsahu nezbytném pro řízení
před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, je-li předmětem spor mezi advokátem a
klientem nebo jeho právním nástupcem.

V.
Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.5.2022.
Smlouva zaniká:

a)
b)
c)
d)

uplynutím doby, na níž byla smlouva sjednána,
písemnou dohodou stran,
písemnou výpovědí nebo
z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Obě smluvní strany mají právo tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu; výpovědní doba

v tomto případě činí dva (2) měsíce počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Advokát je oprávněn tuto smlouvu vypovědět:
a) dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi advokátem a klientem,
b) porušuje—li klient potřebnou součinnost,

c) pokud klient přes poučení advokáta o tom, že jeho pokynyjsou v rozporu s právními nebo
stavovskými předpisy, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle jeho pokynů
nebo
(1) nesloží-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytování právních služeb, ačkoli

byl o to advokátem požádán;
výpovědní doba vtěchto případech neběží a smlouva zaniká okamžikem doručení písemné
výpovědi klientovi.
Advokát je povinen po dobu patnácti (15) dnů ode dne zániku této smlouvy činit veškeré

neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech. To
neplatí, dohodnou-li se smluvní strany jinak, klient učiní jiné opatření nebo sdělí advokátovi, že
na splnění této povinnosti netrvá.

VI.
Omezení odpovědnosti
Advokát prohlašuje, že je pro případ vzniku povinnosti k náhradě škody způsobené při výkonu
advokacie pojištěn do výše 15 000 000,— Kč.
V případě, že by předmětem právní služby mělo být plnění přesahující pojištění advokáta, bere
klient na vědomí, že advokát je oprávněn tuto právní službu odmítnout, popř. klient je povinen
nahradit advokátovi náklady s navýšením povinného pojištění .
VII.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý z účastníků této smlouvy
obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si
smlouvu přečetly, porozuměly zcelajejímu obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
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