1. JUDr Světlana Pecháćková. se sídlem Pardubice. Pernštýnská 15. IČ 66256826. číslo

a

osvědčení Ceske advokátní komory 9992. dále jen advokát

2. Obec Rohoznice. IČ 00274160 Rohoznice 96. 533 41 Lazne Bohdaneč.
zastoupená starostkou Alenou Smolíkovou.

dále jen klient.

uzavírají podle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku tuto

SMLouvu a
o PosKYTovANı PRAvNı POMOCI
Cl ı

Předmětem této Smlouvy je závazek advokáta. že bude poskytovat klientovi právní pomoc
v rozsahu předmětu své činnosti za podmlnek dále stanovených

CI ıı

Poskytováním právní pomoci v nesporné agendě Se pro účely této Smlouvy rozumí pos<ytovánl
právní pomoci v rámci vedení přestupkové agendy klienta podle § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016
SbA O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
ČI |l|
1/ Pñ obstarávání právní pomoci se bude advokát řídit požadavky klienta.
2/ Advokát se zavazuje. že bude průběžně projednávat S klientem Svůj postup při obstarávání
právní pomoci. a to v ćase. který sjedná s klientem a v sídle advokáta
3/ Advokát se zavazuje. že oznámí všechny Okolnosti. ktere' zjistí při obstarávání právní pomoci.
jež mohou mít vliv na Změnu požadavků klienta.
4/ Od požadavků klienta se advokát může odchýlit jen. jestliže je to naléhavé nezbytné v zájmu
klienta. a advokát nemůže včas obdržet jeho souhlas.

5/ Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech. o nichž se dozví v
souvislosti S poskytováním právní pomoci klientovi. Advokát nesmi údaje Získané od klienta
využít pro sebe nebo pro jiné Osoby. pokud by to bylo v rozporu se zájmy klienta Tato
povinnost trvá i po ukončení této Smlouvy.

6/ Administrativní práce Spojené s výkonem právní pomoci zajistí advokát.
7/ Pro poskytování právní pomoci a zastupování klienta u soudu udělí klient advokátovi plnou
mOC.

Článek IV
1/ Za poskytování právní pomoci podle čl. 2 odst. 1 bude klientu účtována advokátem paušální

Částka ve výši 2.500,- Kč za každé provedené přestupkové řízení bez ohledu na to. jakým

způsobem bude vec skončena (rozhodnuti| příkaz. odložení. postoupení) a bez ohledu na
počet úkonů. které advokát ve veci provede Advokát neni plátcem DPH. Pokud by se
plátcem DPH stal. z důvodu překročení zákonného limitu (nikoli z důvodu dobrovolného
přihlášení). bude sjednaná cena zvýšena o DPH (dle nyní platných předpisů 21%).

2/ Smluvní odměna je splatná na základě faktury vystavené advokátem a doručené klienżu. a to
vždy do 10 dnů na běžný účet advokáta vedený u ČSOB Praha. a. s.. č. ú. 18781870910300

Advokát je oprávněn účtovat mésíčné jednu paušální částku ve výši dle advokátnlho tarifu na

úhradu hotových výdajů (poštovné. hovorné a přepravné) spojených svýkonem právní

pomoci. Hotové výdaje přesahující paušální Částku dle § 13 odst. 3 advokátnlho tarifu jsou

zahrnuty v odméně dle odst. 1 či. IV této smlouvy. Advokát nebude účtovat klientu Ztrátu
casu. V Odménè není zahrnuta úhrada cestovních náhrad při jízdách mimo Pardubice. Pñ
těchto cestách bude klient poskytovat advokátovi náhrady cestovních výdajů podle obecné
platných právních předpısů. Úhrady vynaložené jménem klienta na soudní, sorávní a
notářské poplatky, apod. bude klient hradit předem a samostatné na výzvu advokáta.

Článek V.
1/ Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu lze kdykoliv písemnou dohodou
Smluvnlch stran Zrušit nebo písemné vypovédét kteroukoliv Ze smluvních stranI a to s
výpovědní lhůtou 1 měsíceı která počne bèžet prvního dne následujícího kalendářního
mésice po doruóení písemné výpovědi druhé smluvní strané
2! Advokát je po nabytí účinnosti výpovědi povinen upozornit klienta na opatření potřebná k
zabránění hrozící Škody
3/ Pokud neni v této smlouvě Stanoveno jinak. řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského Zákoníku a dalšími příslušnými obecné platnými právními předpisy.
4/ Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. po jednom pro každou Ze smluvních stran.
5/ Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1 srpna 2017.

V Pardubicích dne 27. 7 2017

JUDr. Světlana Pecháčkovđ
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