Smlouva o poskytnutí právních služeb
(„Smlouva“)

uzavřená mezi:
1)

Obec Sluštice
IČ: 00240761
se sídlem Sluštice 21, 250 84 Sluštice
zastoupená Jaroslavem Pavlíčkem, starostou obce
(„Klient“)

a
2)

Lechovský & Backa, společnost advokátů
IČ: 87206188, DIČ: CZ8704193773
se sídlem Šlejnická 1547/13, Dejvice, 160 00 Praha 6,
jejímiž společníky jsou JUDr. Ing. Jakub Backa, advokát, ev. č. ČAK 15154, a
Mgr. Jindřich Lechovský, advokát, ev. č. ČAK 15959
(„Advokátní kancelář“)

(Klient a Advokátní kancelář dále též společně jako „Strany” či jednotlivě „Strana”)

1.

Předmět smlouvy

1.1. Na základě požadavků Klienta a odsouhlasení poskytování právních služeb
v konkrétních Klientem požadovaných případech ze strany Advokátní kanceláře bude
Advokátní kancelář poskytovat Klientovi právní služby a poradenství dle požadavků
Klienta („Právní služby“).
1.2. Na poskytování Právních služeb se budou v rámci Advokátní kanceláře podílet zejména
Mgr. Jindřich Lechovský a JUDr. Ing. Jakub Backa, případně jejich zaměstnanci.
2.

Povinnosti Advokátní kanceláře a Klienta

2.1. Advokátní kancelář je povinna chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta a
řídit se jeho pokyny, pokud tyto nejsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem.
2.2. Klient je povinen Advokátní kanceláři poskytovat potřebné doklady a informovat ji o
všech skutečnostech týkajících se či majících význam pro poskytování Právních služeb.
2.3. Klient je dále bez zbytečného odkladu povinen Advokátní kancelář informovat o změně
svých kontaktních údajů a o svém bankovním spojení. V případě potřeby bude Klient
komunikovat s Advokátní kanceláří zejména na e-mailu starosta@obecslustice.cz. Klient
souhlasí s tím, že je Advokátní kancelář oprávněna v souvislosti s řešenými záležitostmi
komunikovat i s pověřeným členem zastupitelstva Mgr. Markem Hujerem. Písemnosti
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odesílané Klientovi se považují za doručené pátým dnem po jejich odeslání na poslední
Advokátní kanceláři známou poštovní či e-mailovou adresu Klienta i v případě, že
nebyly Klientem převzaty.
2.4. Klient je povinen udělit Advokátní kanceláři potřebné plné moci k poskytování Právních
služeb (v případech, kdy bude třeba nebo bude vhodné, aby byl Klient právně zastoupen
v řízeních či při právních jednáních osobou z Advokátní kanceláře).
2.5. Advokátní kancelář, resp. konkrétní advokát zastupující Klienta, je oprávněn/a dát se
zastupovat jiným advokátem či advokátním koncipientem, čímž není dotčena
odpovědnost Advokátní kanceláře vůči Klientovi. Pokud nebude písemně sjednáno jinak,
Advokátní kancelář odpovídá Klientovi dle příslušných zákonných ustanovení za
případnou škodu Klientovi Advokátní kanceláří způsobenou do výše 5.000.000,- Kč,
s výjimkou případů, kdy by škoda byla způsobena úmyslně či z hrubé nedbalosti.
3.

Odměna za poskytování právních služeb

3.1. Pokud nebude pro konkrétní případ písemně sjednáno jinak, Klient se zavazuje za
poskytnuté Právní služby uhradit Advokátní kanceláři odměnu („Odměna“), která se
sjednává ve výši 2.000,- Kč bez DPH za hodinu činnosti osoby poskytující na straně
Advokátní kancléře služby Klientovi s tím, že Odměna bude účtována po každé započaté
čtvrt hodině této činnosti.
3.2. Bude-li osoba z Advokátní kanceláře zastupovat Klienta v soudním či jiném řízení, náleží
Advokátní kanceláři Odměna dle výše uvedeného, která se dále zvyšuje o přiznaný nárok
na náhradu nákladů právního zastoupení v příslušném soudním či jiném řízení, pokud
bude dlužníkem Klienta či jinou protistranou uhrazena, přičemž v případě úhrady
náhrady nákladů právního zastoupení dlužníkem či jinou osobou k rukám Advokátní
kanceláře se takto uhrazená částka započítává na Odměnu Advokátní kanceláře. Výše
předmětné náhrady nákladů právního zastoupení v soudních či jiných řízeních je ke dni
podpisu této Smlouvy stanovena zejména vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách
advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),
v platném znění, a je zpravidla vyčíslena v rozhodnutí soudu či soudního exekutora.
3.3. V případě, že dlužník či jiná protistrana neuhradí náhradu nákladů právního zastoupení
v případných řízeních před soudy či jinými orgány, jak je výše uvedeno, je Klient
povinen poskytnout Advokátní kanceláři veškerou součinnost nutnou k vymožení této
náhrady.
3.4. Advokátní kancelář má právo na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při
poskytování Právních služeb. V případě, že bude v souvislosti s postupem Advokátní
kanceláře nezbytné uhradit soudní či jiný poplatek či hradit jiné náklady, je Klient
povinen tyto na výzvu Advokátní kanceláře uhradit.
3.5. Pouze v případech, kdy bude konáno jednání či bude nezbytná cesta osoby působící
v rámci Advokátní kanceláře či jejího zástupce mimo Prahu, je Advokátní kancelář
Strana 2 z celkově 4

oprávněna účtovat mimo výše stanovené části Odměny také cestovné a promeškaný čas
ve výši dle platných právních předpisů, o kterých byl Klient při podpisu této Smlouvy
informován.
3.6. Odměna i náhrada hotových výdajů se zvyšuje o DPH v zákonné výši. Podkladem pro
úhradu Odměny a náhrady hotových výdajů jsou faktury vystavené Advokátní kanceláří,
splňující náležitosti řádného daňového dokladu, se splatností 14 dnů od vystavení,
přičemž Advokátní kancelář je oprávněna příslušné faktury vystavit kdykoliv poté, co
jakýkoliv nárok na zaplacení Odměny vznikne. Zpravidla však bývají příslušné faktury
vystavovány tak, aby zahrnovaly ucelenější poskytnutí Právních služeb či pokrývaly
Právní služby za nějaké období. Strany se výslovně dohodly, že Advokátní kancelář je
oprávněna své nároky na Odměnu započítávat oproti platbám Klientovi, které byly
třetími osobami uhrazeny k rukám Advokátní kanceláře.
3.7. Klient ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, souhlasí s tím, že daňové doklady vystavené Advokátní
kanceláří mohou být vystavovány i jen v elektronické podobě a případně zasílány na
email Klienta uvedený v této Smlouvě.
4.

Ustanovení společná a závěrečná

4.1. Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář působí jakožto společnost ve smyslu
ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto advokáti, kteří
jsou společníky Advokátní kanceláře, jsou z této Smlouvy zavázáni a oprávněni společně
a nerozdílně.
4.2. Kterákoliv ze Stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíce.
Advokátní kancelář je dle ustanovení § 20 zákona o advokacii mimo jiné také oprávněna
tuto Smlouvu vypovědět, zejména dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi jí a
Klientem, neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost či při poskytnutí nepravdivých
informací ze strany Klienta. Advokátní kancelář je dále oprávněna tuto Smlouvu
vypovědět, nesložil-li Klient přiměřenou zálohu na poskytování Právních služeb či na
náhradu hotových výdajů dle této Smlouvy, ačkoliv byl o to Advokátní kanceláří
požádán, případně ohrožuje-li Klient jinak řádný a včasný průběh poskytování Právních
služeb (např. neposkytováním součinnosti Advokátní kanceláři a podobně).
4.3. Klient výslovně souhlasí s tím, že může být Advokátní kanceláří uváděn jako referenční
Klient, přičemž tento souhlas se uděluje na dobu trvání této Smlouvy a také 2 let po jejím
konci. Klient může tento souhlas kdykoliv odvolat, a to poštou či e-mailem zaslaným na
adresu office@Lbak.cz.
4.4. Klient prohlašuje, že Advokátní kanceláři dobrovolně poskytl či poskytne za účelem
umožnění poskytování právních služeb a také za účelem dle odstavce 4.3. této Smlouvy
své údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy a také ostatní údaje obsažené v této Smlouvě
či údaje, které budou teprve Advokátní kanceláři poskytnuty v rámci požadavků Klienta
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na poskytnutí konkrétních právních služeb. Klient prohlašuje, že tyto údaje jsou a budou
pravdivé a přesné, a zároveň uděluje souhlas s jejich zpracováním za účelem a v rozsahu
nezbytném pro poskytování sjednaných právních služeb Advokátní kanceláří, a to na
dobu trvání této Smlouvy, a také pro účely evidence plnění dle této Smlouvy na dobu
10 let od poskytnutí posledního plnění dle této Smlouvy.
4.5. Klient prohlašuje, že měl možnost si tuto Smlouvu řádně přečíst a seznámit se s ní, včetně
možnosti konzultace jejího obsahu s osobou odborně způsobilou k poskytování právních
služeb, uzavírá ji při plném porozumění jejího obsahu, a není při jejím uzavírání oproti
Advokátní kanceláři odborně znevýhodněn ani není slabší stranou.
4.6. Tato Smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po jednom.
V ……………… dne …………………..

V ……………… dne …………………..

______________________________
Mgr. Jindřich Lechovský
advokát – společník Advokátní kanceláře

______________________________
za Obec Sluštice
Jaroslav Pavlíček, starosta

______________________________
JUDr. Ing. Jakub Backa
advokát – společník Advokátní kanceláře
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