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I PŘÍKAZNÍ SMLOIUVA
V
O PRAVIDELNEM POSKYTOVANI PRÁVNÍCH SLUZEB
Institut pro veřejnou Správu Praha, Státní příspěvková Organizace
Sídlo:

IC:
Zastoupená:

Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha l

70890293

dále jen „klient“

Mgr. Jiří Schüller, advokát
Sídlo:
U Sluncové 666/ 12a, 180 00 Praha 8
IČ:
66257921

DIČ;

č. reg.:

CZ7403010846

dále jen „advokátní kancelář“

uzavřeli dnešního dne tuto Smlouvu O poskytování právních služeb:

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je Zastoupení klienta vpřípravě na řízení 0 Opravném
prostředku proti rozhodnutí finančního úřadu o uložení Odvodu za porušení rozpočtové` kázně
Spočívajíeí V použití výnosů Z jiné činnosti Státní příspěvkové organizace v rozporu
S rozpočtovými pravidly a v Zastupování klienta v tomto řízení a v řízení navazujících.
Předmětem Smlouvy jsou i jednorázové konzultace, přípravná jednání a tvorba
podkladů na ně v Souvislosti S poskytováním výše uvedených právních Služeb.

II.
Součinııost

Klient bere na vědomí, že v případě nutnosti Zastoupení je Zapotřebí vystavit v každém

takovem jednotlivém případě Zvláštní písemnou plnou moc, kterou se bude konkrétní advokát
při jednání jménem klienta prokazovat.

Klient bere na vědomi, že podle Okolností případu bude Zavázán poskytnout
advokátovi veškerou potřebnou Součinnost, nutnou ktomu, aby advokátní kancelář mohla
právní Služby poskytnout.
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III.
Odměna

Advokátní kanceláři bude náležet Za poskytnutou službu Odměna l.900,~ Kč bez DPI-l/

l hod právní Služby, tedy 2.299,- Kč SDPH (Sazba DPH 21%) / l hod právní Služby.

Advokátní kancelář je oprávněna účtovat každou byť jen Započatou hodinu poskytování
právních Služeb.
Advokátní kancelář je oprávněna účtovat klientovi přiměřenou zálohu na hotově
výdaje. Advokátní kanceláří účelně vynaložené hotově výdaje hradí klient v Souladu
S advokátním tarìfem (vyhláška 177/ 1996 Sb., ve Znění pozdějších předpisů) a souvisejíciıni
právními předpisy. Soudní a jiné poplatky náleží do hotových výdajů.

Advokátní kanceláři náleží přísudky Ze Soudních Sporů, ve kterých advokát klienta

zastupoval na Základě plné moci.

Pro účely placení DPH Se přísudek považuje za vyúčtovaný dnem vyúčtování
klientovi.
Toto ujednání nevylučuje odchylnou Speciální úpravu v konkrétním případě.

Odměna advokátní kanceláře je Splatná vždy do 15. dne vměsíci následujícím po

měsíci plnění dle této Smlouvy na Základě faktury.
IV.

Povinnosti advokáta

Advokátní kancelář je povinna chránit a prosazovat práva a oprávněné Zájmy klienta a

řídit Se jeho pokyny. Pokyny klienta není advokát vázán pouze, jsouvli v rozporu Se Zákonem
či Stavovskými předpisy.

Advokát je povinen řídit Se Ústavou, Zákony, jinými obecně závaznými předpisy a

Stavovskými předpisy advokacie. Je povinen jednat čestně a Svědomitě a v zájmu klienta
využívat všech Zákonných prostředků a uplatnit ve, co podle Svého přesvědčení pokládá Za
prospěšné.
Advokát je povinen Zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, O nichž se dozví
v Souvislosti Svýkonem advokacie; tato povinnost platí i vpřípadě, že advokát přestane
advokacii vykonávat a je-li to v Zájmu klienta platí i tehdy, byl-li klientem této povinnosti
Zproštěn. (Povinnost nilčenlivosti Se vztahuje i na spolupracovníky advokáta).

Advokátní kancelář je povinna Službu poskytnout v přiměřené lhůtě S přihlédnutím
k poskytnuté Součinnosti klienta a k běhu eventuelních řízení.
Advokátní kancelář je povinna Odmítnout každého zájemce o právní Služby, jehož

zájmy jsou v rozporu Se zájmy klienta.

Advokátní kancelář Odpovídá klientovi Za Škodu, kterou mu Způsobila v Souvislosti
S poskytováním právních Služeb.

Advokátní kancelář prohlašuje, Že je ke dni podpisu této Smlouvy pojištěna pro případ

odpovědnosti Za Škodu Způsobenou klientovi při poskytování právních Služeb a v Souvislosti

S výkonem advokacie S limitem pojistného plnění 3000.000,- Kč.

V.
Povinnosti klienta

Klient se Zavazuje opatřit a předat advokátní kanceláři požadované informace,
podklady a doklady, a Za jejich správnost a úplnost nese plnou odpovědnost.

Dále Se klient Zavazuje včas Složit Zálohu na Odměnu Za poskytování právní pomoci a
na Související hotové výdaje.

VI.
Trvání příkazní Smlouvy
Tato příkazní Smlouva Se uzavírá na dobu neurčitou, S účinností Smlouvy od podpisu
této Smlouvy oběma Smluvními Stranami.
Tato Smlouva může být Skončena:

-

písemnou dohodou Smluvních Stran ke kterémukoli termínu

-

písemnou výpovědí S dvouměsíční výpovědní dobou

-

uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena

VII.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.
Ostatní Záležitosti touto Smlouvou výslovně neupravene' se řídí ustanoveními Zákona O
advokacii, advokátního tarifu i dalších právních předpisů.
Smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání

Svobodně, vážně a SroZumitelně a po přečtení textu podepsána.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Znichž po podepsání Obdrží

každá Ze Smluvních Stran po dvou.

