------..Strana prvnÍ
Učastníci:

1. OBEC Bzová
Se sídlem:Bzová čp.52'267 43Bzová
r čo :0 0 2 3 3 1 8 8
Právně zastoupenastarostkouobcepaníFlaišmanovouVáclavou
d á l e j a k ok l i e n t
a
2.

Mgr. Renata Wachtlová - advokátka
Se sídlem: 268 01Hořovice, Pražská904
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ICO: 677 44290,DlCz C26958295850
Ev. čísloadvokáta z 2469
dálejako advokát
uzavírají tuto

smlouvu o poskytovúníprdvní pomoci
I.

při
Předmětem této smlour,y je uprava vzájemných práv a povinností obou účastníků
obec
pro
klienta
Wachtlovou
poskýování právní pomoci advokátkou Mgr. Renatou
Bzová.
II.
Poskýováním právní pomoci se pro tento případ rozumí především zastupování před
soudy a jinými orgány, sepisovánílistin a udělováníprávníchporad ve věcech týkajících
věcí spojenýchs činnostíklienta.
Advokát při poskýování právní pomoci je vázán ústavou, zákony a dalšími obecně
závaznými předpisy a v jejich mezích pŤíkazyzastoupeného,zejménapak takézákonem o
znění'
advokaciíč,85l1996Sb. v současném
il.
Advokát poskýuje právnípomoc za odměnu,jejiž qýšea způsobjejího určeníje upraven
vyhl. č.17]11996Sb. v platnémznění'
Účastníci se výslovně dohodli tak, že odměna bude jednak z části klrazena ve formě
paušálníčástky,jejížýše je stanovenačástkou1.500'- Kč
měsíční
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Tato paušální částka zahmuje qýkon advokáta spojený s poskytováním právního
poradenství a to buď osobně nebo prostřednictvím telefonu a elektronické pošty,
sepisováním smluv mimo smlouvy o převodu věcí nemovitych a moviých , pravidelné
porady s klientem a právni rozbory věcí' V případě zastupování klienta před soudy a
jinými orgány , sepisování návrhů k soudu a právních úkonůve smyslu ustanovení $ 11
odst 1 písm. a,d,gj,k,I, a m lyhl. č, 17711996Sb. účtÚeadvokát klientovi podle citované
r,yhlášky ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a nžůuadáchadvokátŮ za
poskytování právních služebv souladu s ustanovením$ 6 a násl. o mimosmluvní odměně a
její sazbě. V případě právního zastoupení klienta v soudním Ťize\i náIežíadvokátovi
odměna určenádle vyhl. 48412000Sb. v platném zněni. Týo poloŽky je povinen advokát
klientovi řádně a věas výčtovat'
Paušálníčástkabude hrazena advokátovi převodem najeho účetč.ú:5|-4868990297l0I00
vedený u Komerční banky, a.s. pobočka v Hořovících vždy na základě doručenéfaktury
klientovi, s termínemsplatnosti 14 dni. odměna bude fakturována měsíčně.Klient bere na
vědomí, že advokát je plátcem DPH ve výši I9oÁ, kterou se zavazýe uhradit společně
s účtovanoučástkou.
,u.
Klient bere na vědomí, že advokát muže odmítnout poskýnutí právní pomoci' jestliže
nastanou skutečnostiuvedenévust. $ 18 a $ 19 zák, č.8511996Sb. ve zněnípozdějších
předpisů.
Klient je povinen advokáta pravdivě a včas informovat o všech skutečnostechspojených
s jeho právním zastoupenímadvokátem.
Advokát je povinen zachovávatmlčenlivosto všech skutečnostech,o nichž se dozvěděl
v souvislosti s poskýováním právníchslužeb.
Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem
advokacie. Této odpovědnosti se advokát zptostí, pokud prokéže,Že škodě nemohlo bý
zabráněno ani při vynaloŽeníveškeréhoúsilí,kterélze naněm poŽadovat.
Advokát se můŽev rámci tétosmlouvy nechat ďátzastoupit jiným advokátem.
V.
od 1'1'2008
Tato smlouva se uzavírána dobu n e u r či t o u s účinností
Smlouvu lze ukončit vypovědí s dvouměsíčníýpovědní lhůtou,která počínáběžetprvníden
v měsíci následujícím po měsíci v némžbyla ýpověď druhé straně doručena' V případě
výpovědi zaslanou advokátem, je advokát povinen zajistit všechny zá|ežitosti klienta tak,
aby neutrpěl tímtojeho právním úkonemškodu'
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u.
Právaa povinnostitouto smlouvouqýslovněneupravenáse posuzujípodle zák. ě.8511996
právníchpředpisů.
Sb o advokaeii ve znénípozdějších

V dneHořovicích dne5.l22a07

Mgr'Ren"t"wncHTLovÁ

FlaišmanováVáclava' v.r.

Mgr. Renata Wachtlová, v.r.

