
 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA  

O   POSKYTOVÁNÍ    PRÁVNÍCH   SLUŽEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha - Kunratice 

 

 

 

a 

 

 

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., advokát  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TATO  SMLOUVA  O  POSKYTOVÁNÍ  PRÁVNÍCH  SLUŽEB BYLA 

UZAVŘENA  DNEŠNÍHO  DNE,  MĚSÍCE  A  ROKU  V  SOULADU  

S USTANOVENÍM § 1746, ODST. 2 ZÁK. č.89/2012 Sb. VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ MEZI  

 

(1) Městskou částí Praha-Kunratice 

se sídlem Úřadu MČ K Libuši 7, 148 23 Praha 4-Kunratice, 

jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou 

IČ: 00231134    DIČ. CZ00231134 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4 

č. účtu: 2000690389/0800 

Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004 

E-mail:  voriskova@praha-kunratice.cz 

 

(dále jen jako „klient“) 

a 

(2) JUDr. Jaromírem Štůskem, LL.M., advokát 

 se sídlem Jandova 185/6, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

 IČ: 736 28 301, DIČ CZ8209280959 

 zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13645 

 mob.: + 420 605 518 181 email: stusek@akstusek.cz 

 

(dále jen „advokát“) 

 

Klient a advokát společně též „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně rovněž jako 

„Smluvní strana“, 

 

 

I. Předmět smlouvy  

 

1. Advokát se touto smlouvou zavazuje: 

poskytovat klientovi komplexní právní služby spočívající ve zpracování celé 

přestupkové agendy MČ Praha - Kunratice 

2. Klient zmocňuje advokáta ke svému zastupování ve věci specifikované v odstavci 1 tohoto 

článku a pověřuje advokáta, aby za něj v této věci jednal jeho jménem a na jeho účet. K 

tomu účelu mu podle potřeby vystaví zvláštní, zejména procesní plnou moc. 

 

II. Povinnosti advokáta  

1. Advokát je povinen poskytovat právní služby s odbornou péčí v souladu se zájmy klienta.  

2. Advokát je povinen dbát pokynů klienta a sdělovat klientovi bez zbytečného odkladu 

všechny okolnosti, které jsou pro něho důležité, zejména upozornit klienta na nevhodnost 

jeho pokynů, jež by mohly mít za následek vznik škod. Takovýchto pokynů klienta není 

advokát povinen uposlechnout. 
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3. Bude-li mít advokát pochybnost o pravdivosti nebo úplnosti informací poskytnutých 

klientem, je povinen poučit jej o možných právních důsledcích použití takových informací. 

Možnost advokáta vypovědět smlouvu podle čl. IV. této smlouvy tím není dotčena. 

4. Nebrání-li tomu právní předpisy, je advokát oprávněn při poskytování právních služeb 

pověřit jednotlivými úkony také jiného advokáta, advokátního koncipienta nebo svého 

zaměstnance. Klient s tímto oprávněním advokáta výslovně a bez výhrad souhlasí.  

5. Advokát se zavazuje, že klienta bude pravidelně informovat o stavu jednotlivých řízení. 

6. Po ukončení smlouvy advokát bez zbytečného odkladu protokolárně předá a klient 

převezme veškeré podklady, které mu klient předal nebo které pro klienta získal od třetích 

osob. Advokát je oprávněn pořizovat si z podkladů předaných mu klientem kopie 

nezbytně nutné pro dokumentaci své činnosti pro klienta. 

 

III. Povinnosti klienta  

1. Klient je povinen zaplatit advokátovi odměnu ve výši a ve lhůtě sjednaných v této 

smlouvě. 

2. Klient poskytne advokátovi veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu 

smlouvy, zejména mu včas předá veškeré podklady, dokumenty a listiny, jakož i poskytne 

úplné a nezkreslené informace a vysvětlení nezbytná pro poskytnutí právních služeb. 

3. Klient se zavazuje zúčastnit se jednání, kdykoliv to advokát bude považovat za nezbytné. 

Klient se dále zavazuje řídit se v záležitosti, která je předmětem právních služeb, pokyny 

advokáta, jakož i nezasahovat do vývoje záležitosti způsobem předem s advokátem 

nesjednaným. Jakékoliv své samostatné jednání v záležitosti, která je předmětem právních 

služeb, se klient zavazuje předem konzultovat s advokátem a o výsledku takového jednání 

jej informovat. 

4. Klient je povinen udělit advokátovi včas písemné plné moci, které jsou nezbytné pro 

splnění závazku advokáta podle této smlouvy. 

 

IV. Trvání smlouvy  

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost a účinnost dnem   1. 3. 

2019.  

2. Tuto smlouvu může kterákoli ze stran ukončit, zcela nebo zčásti, písemnou výpovědí 

doručenou do sídla druhé strany při zachování měsíční výpovědní lhůty s tím, že 

výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena druhé straně. Po dobu běhu výpovědní lhůty je advokát 

povinen klientovi poskytovat své služby dle této smlouvy tak, aby práva klienta nebyla 

ohrožena a klient je povinen tyto služby řádně hradit. 

3. Dále lze tuto smlouvu ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran za 

podmínek v této dohodě stanovených. 

4. Advokát je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi 

ním a klientem, nebo porušil-li klient hrubým způsobem své povinnosti ze smlouvy, 

zejména neposkytl-li advokátovi potřebnou součinnost nebo neuhradil-li sjednanou 



odměnu za právní služby, ačkoliv byl o to advokátem požádán. Advokát je rovněž 

povinen smlouvu vypovědět, nastane-li některá z podmínek, za kterých je podle zákona 

č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiných právních 

předpisů, povinen smlouvu vypovědět. Výpověď smlouvy je účinná okamžikem doručení 

písemného vyhotovení výpovědi klientovi. 

 

V. Odměna advokáta  

1. Klient se zavazuje zaplatit advokátovi odměnu za poskytnuté právní služby a to za 

podmínek stanovených níže v tomto článku. 

2. Advokát si s klientem sjednali za činnost advokáta dle čl. I, odst. 1 smluvní odměnu v 

souladu s ustanovením § 3 vyhlášky Min. spravedlnosti č. 177/1996 Sb., a to ve výši 

20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) + 21% DPH / 1 měsíc.   

3. Ve shora uvedené odměně jsou zahrnuty veškeré další hotové výdaje advokáta vyjma 

nákladů na cestovné a nákladů na ubytování v případě cest mimo sídlo advokáta v 

souvislosti s poskytováním právních služeb.  

4. Odměna advokáta bude fakturována 1x měsíčně. Splatnost faktur je 14 dnů.  

5. V případě, že klient poruší své povinnosti vyplývající z tohoto článku smlouvy, je 

advokát oprávněn tuto smlouvu vypovědět, a to i před naplněním jejího předmětu.   

 

VI. Povinnost mlčenlivosti  

1. Advokát je povinen v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 

předpisů, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit jen 

klient. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.  

2. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na pracovníky advokáta.  

 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom stejnopisu. 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou. 

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené nebo ze smlouvy nevyplývající se řídí 

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o advokacii.  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti 

vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha–Kunratice bez 

zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné verze textu této 

smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní 

strana se zavazuje zaslat Městské části Praha-Kunratice konečnou podobu textu této 

smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí 

nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne po podpisu této smlouvy 

druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha–Kunratice se současně 

zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní 



straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném 

městskou části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato 

smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách 

Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech 

příloh a případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu plně rozuměly, souhlasí s ním a 

na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy. 

 

V Praze dne 1.3. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka   A l i n č o v á      JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M. 

 starostka MČ        

 _____________________________ _____________________________ 

 klient advokát 

 

http://www.praha-kunratice.cz/

