MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE

a
MGR. VLADIMÍR KOLÁŘ

DOHODA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

Dnes uzavřeli tito účastníci
1. Městská část Praha-Kunratice
pod adresou Úřadu MČ K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4-Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 002 31 134
DIČ: CZ002 31 134
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
na straně jedné (dále jen „klient“)
a
2. Mgr. Vladimír Kolář
Boettingerova 26, 301 00 Plzeň
IČ: 71467114
ČAK 11801
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. účtu: 1002340206/2700
na straně druhé (dále jen „advokát“
tuto
DOHODU
O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY
dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 3 a násl. vyhlášky č. 177/1996 Sb.,
adv. tarif
I.
Na základě této dohody se zavazuje advokát vypracovat písemný právní audit zadávacího řízení
a smlouvy na veřejnou zakázku zadávané podle zák. č. 137/2|006 Sb. s názvem „Komplexní
údržba zeleně“ se zaměřením na splnění zákonných podmínek zadávacího řízení a platnost
smlouvy na veřejnou zakázku.
II.
Advokát se zavazuje zpracovat právní audit pro klienta v rozsahu dle pokynů klienta, po
předložení všech potřebných podkladů v termínu do 31.1.2020.
Klient se zavazuje předložit advokátu na vyžádání neprodleně veškeré údaje a podklady
potřebné k poskytování právní služby a informovat jej o všech skutečnostech souvisejících
s předmětem poskytované právní služby, jakmile se o nich dozví. V případě porušení této
povinnosti ze strany klienta neodpovídá advokát za vzniklou škodu.
Advokát je oprávněn žádat od klienta podpis písemné plné moci, a to dle potřeby i ve více
vyhotoveních.
III.
Advokát se zavazuje zajišťovat právní služby samostatně, je však oprávněn zmocnit
k jednotlivým úkonům i jiné pracovníky, advokáty, event. advokátní koncipienty.

IV.
Mezi smluvními stranami byla sjednána odměna za poskytované právní služby takto:
Za poskytované právní služby byla mezi účastníky sjednána odměna ve výši 2.000,- Kč za
každou započatou hodinu poskytování právní služby s tím, že rozsah poskytované právní služby
dle čl. I nepřesáhne 15 hodin.
K jednotlivým úkonům právní služby nebude advokát účtovat režijní paušál.
K odměně dle této smlouvy bude připočtena sazba DPH ve výši platné ke dni zdanitelného
plnění.
V.
Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít zákonné náležitosti daňového
dokladu. Splatnost faktury činí 15 dní ode dne jejího doručení na adresu sídla klienta. Platba
bude provedena bezhotovostním převodem na účet číslo 1002340206/2700 advokáta.

VI.
Advokát se zavazuje zajišťovat uvedenou právní službu pro klienta. Advokát odpovídá za
škodu, která vznikne klientovi porušením povinností plynoucích z této smlouvy. Advokát
neodpovídá za škodu, která vznikne z důvodů nesprávných, neúplných či opožděných
informací a podkladů ze strany klienta.
VII.
Advokát se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž se seznámí při
poskytování právní služby. Této povinnosti může být klientem výslovně zproštěn.
Klient souhlasí s uváděním jeho jména, resp. obchodní firmy a stručného popisu právních
služeb mu advokátem poskytovaných v dokumentech sloužících k prezentaci činnosti advokáta
pro třetí osoby.
VIII.
Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu. Smlouva je uzavírána na dobu
určitou do 31.1.2020.
Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu vzájemnou dohodou v písemné formě, případně
písemnou výpovědí některé ze smluvních stran.
Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze stran.
Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě
ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a
povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla
druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana
úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
Smluvní strany sjednávají, že adresami pro účely vzájemné korespondence jsou adresy uvedené
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny písemně si oznámit změnu adresu pro
účely korespondence.
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 případných příloh a dodatků. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu §§ 504 a 2985 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“

IX.
Tato dohoda je projevem svobodné a pravé vůle obou smluvních stran a jako správná je jimi
podepsána.

V Praze 4.prosince 2019
Klient

Ing. Lenka A l i n č o v á
starostka

Advokát

Mgr. Vladimír K o l á ř

