
 

PŘÍLOHA Č. 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY NA PLNĚNÍ VZMR 
 
 

SMLOUVA 
O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 

Městská část Praha-Velká Chuchle 
IČO: 00231185 

se sídlem: Praha-Velká Chuchle, Velká Chuchle, U Skály 262/2 
osoba oprávněná jednat za klienta: Mgr. Lenka Felix, starostka 

(dále též jen jako „Klient“) 
na straně jedné 

 
a 
 

..................................................... 
se sídlem ............................................................, 

zapsaný/á v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. .............., 
IČO: ........................., DIČ: .........................., 

 (dále též jen jako „Advokát“) 
na straně druhé 

 
tuto 

Smlouvu o poskytování právních služeb 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

ve smyslu ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
za použití zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii a vyhlášky č. 177/1996 Sb., 

advokátní tarif. 
 
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a 
s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Smlouvy:  



Stránka 2 z 6 
 

Preambule 
 

Smluvní strany úvodem konstatují, že tato smlouva je uzavírána v návaznosti na 
Klientem realizované výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „Poskytování právních služeb pro Městskou část Praha – Velká Chuchle“ 
(dále jen „VZMR“).  
Smluvní strany si sjednávají, že se při výkladu této smlouvy jako právního jednání 
bude přihlížet rovněž k obsahu podané nabídky a průběhu výběrového řízení.  
 

1. Předmět smlouvy 
 

1.1. Advokát se zavazuje poskytovat Klientovi právní služby zejména v následujících 
oborech: 
 

a) občanské právo, tj. právních vztahů upravených zejm. zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv; 

b) pracovní právo, tj. právních vztahů upravených zejm. zákonem č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem č. 435/2004 Sb., zákon o 
zaměstnanosti a právními předpisy na úseku bezpečnosti práce; 

c) právo obchodních společností a družstev, tj. právních vztahů upravených 
zejm. zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích; 

d) insolvenční právo, tj. právních vztahů upravených zákonem č. 186/2006 
Sb., insolvenční zákon;  

e) stavební právo, tj. právní vztahy upravené především zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon; 

f) zákon o obcích, tj. právní vztahy upravené především zákonem č. 128/2000 Sb., 
zákon o obcích; 

g) svobodný přístup k informacím, tj. právní vztahy upravené především zákonem č. 
 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; 

h) trestní právo, tj. právní vztahy upravené především zákonem č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník; 

i) správní právo, tj. právní vztahy upravené alespoň podpůrně zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád; a 

j) zastupování městské části v případných sporech a správních či soudních řízeních 
vedených v oblastech práva uvedených výše a) – i). 

 
1.2. Na žádost Klienta je Advokát povinen předem sdělit předpokládaný rozsah úkonů, 

které bude muset vynaložit na uskutečnění té které právní služby. Nesouhlasí-li 
Klient s odhadem předpokládaného rozsahu práce, strany projednají možnost tento 
rozsah změnit.  
 

1.3. Tato Smlouva nezavazuje Klienta právní služby Advokátovi zadávat v jakémkoliv 
rozsahu.  
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1.4. Klient se zavazuje Advokátovi za poskytnuté služby zaplatit dohodnutou odměnu a 
nahradit mu vynaložené hotové výdaje. 

 
2. Přijmutí a odmítnutí právní služby 

 
2.1. Klient zadává jednotlivé právní služby prostřednictvím Kontaktních osob Advokáta. 

Přijetí konkrétní právní služby Advokát Klientovi bezodkladně potvrdí. 
 

2.2. Advokát je povinen poskytnutí právní služby odmítnout v souladu s ust. § 19 
zákona o advokacii. O takové skutečnosti je povinen Klienta bezodkladně písemně 
informovat.  

 
3. Odměna a náklady za právní služby 

 
3.1. Odměna za poskytované právní služby se stanovuje dohodou obou smluvních stran, 

a to ve výši ………,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu právních služeb.     
K odměně bude účtována daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů. 
 

3.2. V případě, že se jedná o úkony kratší než jedna hodina, účtuje se každá započatá 
půlhodina polovinou smluvené hodinové sazby.  

 
3.3. V případě, že jsou právní služby poskytovány mimo obec Prahu, kde má Advokát 

sídlo nebo pobočku, účtuje se nutný čas strávený na cestě polovinou dohodnuté 
hodinové sazby.  

 
3.4. Advokát nemá právo na úpravu sazby smluvní odměny za poskytované právní 

služby v souvislostí s růstem spotřebitelských cen. 
 

3.5. Kromě odměny za právní služby se Klient zavazuje uhradit Advokátovi vynaložené 
hotové výdaje, a to zejména kolky, soudní poplatky, překlady, posudky a cestovné, 
po předchozím odsouhlasení Klientem. 

 
4. Vyúčtování právních služeb 

 
4.1. Vyúčtování poskytnutých právních služeb bude provedeno pravidelně, a to měsíčně 

pozadu, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě odlišně. 
 

4.2. Fakturovaná částka je splatná v den uvedený na faktuře, který nesmí být stanoven 
dříve než 30 dnů od odeslání daňového dokladu (faktury). 

 
4.3. V každé faktuře Advokát uvede den uskutečnění příslušného úkonu, popis úkonu, 

vynaložený čas a částku v měně, v níž byla sjednána odměna Advokáta, připadající 
na každý jednotlivý úkon. Advokát se zavazuje na žádost Klienta v konkrétním 
případu jednotlivé úkony právních služeb specifikovat i podrobněji; zvlášť mohou 
být na žádost Klienta specifikovány rovněž skutečně vynaložené výdaje. 
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4.4. V případě, že faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo nebude 

obsahovat správné údaje podle této Smlouvy, je Klient oprávněn takovou fakturu 
do dne splatnosti vrátit a Advokát je povinen vystavit fakturu novou.  

 
5. Práva a povinnosti Advokáta 

 
5.1. Advokát se zavazuje chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta. Při 

poskytování právních služeb je Advokát nezávislý, je však vázán právními předpisy 
a v jejich mezích příkazy a pokyny Klienta. Jsou-li pokyny Klienta v rozporu se 
zákonem nebo předpisem upravujícím výkon advokacie, není jimi Advokát vázán; o 
tom je povinen Klienta neprodleně vyrozumět. 
 

5.2. Advokát se zavazuje informovat včas Klienta o důležitých skutečnostech 
souvisejících s poskytováním právních služeb a poučit jej o jeho oprávněných 
nárocích, jakož i o lhůtách, v nichž je třeba je uplatňovat, jakož i o jeho 
povinnostech vyplývajících z právních a jiných předpisů. 

 
5.3. Advokát je v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve 

znění pozdějších předpisů, oprávněn se při jednotlivých úkonech nechat zastoupit 
jiným advokátem uvedeným na Seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 2 
této Smlouvy, nebo koncipientem nebo zaměstnancem své advokátní kanceláře. 
Určení, který z pověřených advokátů, koncipientů nebo pracovníků Advokáta se 
bude podílet na konkrétních úkonech právní služby a v jakém rozsahu, přísluší 
Advokátovi, pokud se smluvní strany v daném případě nedohodnou odchylně.  

 
5.4. Na žádost klienta je Advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením 

data poskytnutí služby, v případě reklamace služby je Advokát povinen vydat 
písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký 
způsob vyřízení reklamace Klient vyžaduje. 

 
6. Práva a povinnosti Klienta 

 
6.1. Klient se zavazuje poskytovat Advokátovi včas úplné a pravdivé informace a 

předkládat mu veškeré materiály potřebné k řádnému výkonu činnosti podle této 
Smlouvy, jakož i poskytnout jinou potřebnou součinnost; zejména stvrzuje 
pravdivost údajů, které Advokátovi v souvislosti s jeho činností dle této Smlouvy 
poskytl a je srozuměn s následky poskytnutí nepravdivých či neúplných informací v 
souvislosti s poskytováním právních služeb dle této Smlouvy.  
 

6.2. Klient se zavazuje uvědomit stanoveným způsobem Advokáta s dostatečným 
předstihem o svých požadavcích na poskytování právních služeb podle této 
Smlouvy.  
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7. Komunikace 
 
7.1. Veškeré pokyny poskytuje a informace předává Klient Advokátovi zpravidla 

prostřednictvím kontaktních osob, pokud není v konkrétním případě Advokátem 
určeno odlišně. Kontaktními osobami Advokáta jsou ......................., emailová 
adresa ........................., telefonní číslo .................... („Kontaktní osoby 
Advokáta“).  
 

7.2. Veškeré informace předává Advokát Klientovi prostřednictvím jeho kontaktních 
osob, pokud není v konkrétním případě Klientem určeno odlišně. Kontaktními 
osobami Klienta jsou ......................., emailová adresa ........................., 
telefonní číslo .................... (dále jen „Kontaktní osoby Klienta“). 
 

 
8. Mlčenlivost 

 
8.1. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 

dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti může Advokáta 
zprostit pouze Klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce. I poté je však 
Advokát povinen zachovávat mlčenlivost, pokud je z okolností případu zřejmé, že 
jej Klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v 
tísni. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje též na osoby, které Advokáta zastupují. 
 

8.2. Klient výslovně zprošťuje Advokáta jeho povinnosti mlčenlivosti vůči Kontaktním 
osobám Klienta, popř. dalším osobám, které v budoucnu určí pro komunikaci 
s Advokátem. 

 
 

9. Trvání a ukončení smlouvy 
 

9.1. Tato smlouva je sjednána na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022. 
 

9.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

9.3. Advokát může vypovědět tuto Smlouvu, pouze dojde-li k narušení důvěry mezi ním 
a Klientem, pokud Klient neposkytuje potřebnou součinnost nebo v případě, že je 
Klient v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči Advokátovi. 
 

9.4. Klient je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu písemnou 
výpovědí. Výpověď je účinná doručením druhé straně. 

 
9.5. Advokát je povinen v době 15 dnů ode dne vypovězení či odstoupení od této 

Smlouvy učinit veškeré neodkladné úkony tak, aby Klientovi nevznikla na právech 
nebo oprávněných zájmech škoda, pokud Klient neučiní jiná opatření. 
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9.6. Klient nemá právo od Smlouvy o poskytování právních služeb odstoupit v případě, 
že poskytované služby byly již splněny, a to poté, co k tomuto udělil výslovný 
souhlas. 

 
10. Závěrečná ustanovení 

 
10.1. Klient současně s podpisem této Smlouvy uděluje Advokátovi plnou moc k jednání 

jeho jménem v mezích této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, 
nebo pokud k tomu Advokát Klienta vyzve, zavazuje se Klient vystavit Advokátovi 
písemnou plnou moc zvláštní listinou.  
 

10.2. Smluvní strany jsou povinny spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů.   

 
10.3. Právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
10.4. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou Advokátem při výkonu podnikatelské činnosti a Příloha č. 2 - Seznam 
poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití) 
 
 

 
 
 
V Praze - Velké Chuchli dne ………………… 

 
 

V ............................. dne ………………… 

Klient 
 
 

Advokát 

 
 
 
 

______________________________ 
Městská část Praha – Velká Chuchle 

Mgr. Lenka Felix, starostka 
 

 
 
 
 

______________________________ 
…………………….. 

 

 


