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jeckoílivých prórni:h zóležlŤostech;
zosfupodrf o próvní pocporo Kliento
kterým

bub

Kl

ienŤiem pcnre en.

w

nósledu|tc'cřr

všech veech, které mu buclot,

o stonordsek o pos$cndní konzultocív

p ivšech jedŇn'tch o dol§ch prówíďr úkonech ke

R i pmMqn3ní próvn'rtŤl služeb je AchrckótnezéNislý, je všok tózón prévnímip ecFtsy o v jejiďt
rreďch tí ikoe;l o polqny KlienŤo, Jsou]i polryny KlienŤio v rozporu se zókonern nebo p e$ísern
upronrfaím výkon oórokmie není jimi AcívrCót lúzón; o tom je pclňen Klierťo neprodlene

vyrozumé.

Kllent sotrcqsnes p@isem této smlornry udó.rje Aďlokótod plnan mrc k jednmí,leho iménem
v rreách Ťéto smlowv. VrzodJj§{i zókon zMóštní formu plnó mmi, nebo pdrud Advckót Kliento
wve, zollozuPse KllentvystwitAchrokólwipísemnouplnolrnrcallóštní listinou.

Klient se zovczuje poslq1tolot Adrckótovi rcos údnéo pronJhé infomnoe o preďdódot mu
leškerélistinné rnot§tióV potr€br,ó k róďrórru výtonu clnrpsti podle téŤosmlouw, jokož i
po§t(y|noú jlnou poř ebrran soucinnosť zejrnéno stvrzuje provdirost úeiJ, kteé Adiokótol v
sowlsloďi s jeho cirnností db Ťétosmlouw pCIsMl o je srozumo s rrósledlay poskvtnutí
neprcndivýú ci ner.lplných inforrrrrcí v souvislosti s poslqrtovóním prčvnírcr služeb dle ŤóŤo
smlouvy, Poskytnutí rreprcndivýň ci netpln@fr inforrrrocj muže b,ýt Ad\Okótern pcn/tĚc\,€nozo

dwey nrezi Kl ientern o Adrnclótern, Kl lent je Ťéžpouinerr Adrokóto písemn e upozornř.
pot&d rna vei, ve které jsou próní služby po§Mo\rúr,y, hrozí rebe4cecí škody rrescfiuIaí
noru§ení

5.

10.0í10.000 Kc.

wdorrrit stonorerlým zpusobem Adlokótr s dostoiecnýrn g edstihem o svých
požodcnnbh no posl<ytoÉnípórr'tcřt služeb podleŤéŤo smlouvy,
KlienŤ se zovozuje

Ó, AdvokÓf se zolozuje informoot rms klientc

7.

8.

o

rjuležiÝctt skulsanostgŤr souvisejícíclr

s poskytovwtím prúrnich služeb cl pcrrril j*j o jeho cprówrorých nórrc'ch jokož i lhufúch, v nichž
je ír €řJůj§ upleitncna$. jcrkr:ž i jeho povinncrste*h vyp:lývojících z prórnrhh c jiných pr ecpisu,
Veškerépolo,rny poslrytuje o inforrrrooep edóóKlient zprovirClo prosh eďrlcívín konŤohní osoby,
Ke dnipodpisuŤéŤosmlouvyJe kontoklníosobotlp.JonTvoružko t<rtoosoboje oprólnoo poveit

iddšíosoby.
kliení b,ere no vdomí. že s

pr i}rládrrutím k § 2ó zókona o crJvokocii muže prúwríslužby
onetn AcJvokóftr pr ijedn*ťivich úkonech zostcr4rit i jiný odvokai. koncipiení nebo
zomgŤnonec ocltpkótní konelóe. Urcení, ktený z pweených oóokčtttl, koncipienfu se btrle
podileŤ no konkrétn'ah úkonech prólní služby o v jokém rozsohu, rr í§ušíAcrvokótovi, polrud se
strony v dorÉtn pr ii:odaedohoďrouodďtyln e
9, Odmoo zo poslrytovonáprónríslužby §e stono/ujedóodcu&ct]smluwr'ahstron, otovevýši
2.§00,- Kc bez DPH zo koždou zopoocllou hodinu prčvrrírch služeb, V p'lpode že se jedrró o
úkony krotšínež Jedno hodino, úcfuje se koždó zopooolópulhodino poloMna: smluvené hodinové
sozby. v p'lpode že jsou prčnníslužby poslqrtwóny mirno sídlo Advokóto úcfuje se nutný cos
strórený no ceste polovinou dďtodnué hodirpvé soĎy. K oďno e brxle úciowrro don z p klcré
hodnotypodleplotnýóprón'ttlh pr e{izu, Nedosožení zomýšlenéhovýsledku prónřro rr'tpodu
není dwodern k nezoplocerrí ci jednostrmrréml sníženísmluwrí odmoy dle tďroŤo odstoroe;
nórok no nóhrocfu škody v p icodqrudŇhoposl§/tnulí služeb tím není doŤerr,
l0, Ktome odmery zo prówrí služby se Klient zcvozuJe uhrocJiŤ Advc,rkůtcwi vyrntrcženó hotové
výdoje, o Ťo zejrréno nóklocly no kolky, scluclní pqrl§tky pr §|docly, posudky o cestr:wró.
Roáodnutí o úoelnosti u7nobženýďt nóklodu pr íslušíAdvokótoM, Advokót,le povirerr dbót, oby
Wdoie rebýy v hrubém neporneu k hoďrotep €ďnáJ pr íslušnéhokonkrétního pr i:oil.
'l
l , Advokót je opróvno požodclvqt no Klienfu složenízólohy no pr ecFddódcrrcu odmeru o nulné
hotové Wdoje px e#n rresložení zólohy muže b,ýt dur,ncdem pro odstouperrí od této smlotlvy
posky|,otiot

(odst,1ó).

1

2, Vyuďc\óní pos$nutých prónrích služeb brcle prolederro providelne zprovirClo me ícn e pozodu,
ofokítrrovorrócóstko je splotnóv derr uvederrýno íoktr.r eHený nesmí b,ýtsŤonoren ď -ne. než 7
dnu od odeslóní dor,oé|,o doldodu (foktury), V koždéfokh.r eAdrokót wede den uskutecnerí
px íslušnéhoúkonu, popis úkonu, vynoložený cos, V pr i:cde že fokturo netx.* mít nóležitosti
donc\érpdďlodu nebonebtdeobscfro,otspróvné údoie podletétosmlowry, p KlienŤ opró,no
tokotott fokfuru do drre splotnoďi wútit o Advokót je povinen lrysŤwit fokturu novotJ, Newúlí-li
Klientvuvedenélhutefokfuru. rrÉse zota,že vyúcfiolrcnotlcó§tlru uznol; požódóli všok Kliento
podrobnou specifikrci úkonu nebo jiné vysvdlení k fokfurovcným cóstkórn neskonrcí lhuto
k vróení fokíury ď íve, než po Wtynutí 5 dní od dorrrerrí tokové specifikoce nebo vysvdlení
Klientovi.

'l3. Klient bere no vdomí, že btdeli peďnéem pos$ovcrí prwn'ah služeb zostupovóní
6xed
soudern nebo rozhodci, v soulockt s ustonorením § 1 odstcnrce 2) ochrckótnřro Ťorifu se Wše
nóldodu kteró mu muže b,ýtp izrrórrq stonowje joko mimosmluwrí odmoo podletorifrrí hodnoty
vei bez ohledu no výši sjednorrtismluvní odmoy, Smluwrí sŤrony se dďrodly, že pro p icodže
budott v soudním nebo jiném r ízení,ve kterán Kliento zosfupovol Adrokót, v p [:odajspehu ve
vei pr izrťny Klientovi noklody toltoto r ízení,porcžujíse pr izncré nóklody zo soucúst smluvní

odmoy.

p edernsdéii rx ectsď<lódcný rozsoh úkonu, kteé txde muset vynoložt no
uskutecrrerí té ktgré próní služby. Nesouhlosí,-|i KlienŤ s odhoderrr p eSddcdcného rozsohu
próoe, strony projedrní možnost Ťento rozsoh zmerit. NedoiC+li rrrel smluvními stronomi k
dďrodeo jiném rozsohu, je Klient povirren oznómit bez zbytecréhoodldodu zdo h.rto smlouw
rypovtlo nebo ocMCóró pohln zostt4co\ot jej vtéio vci; jinok se nň zo Ťo. že Klient
p ecPddódcný rozsoh schvdlil. Totéžplotí, neoznómí]i Klient swj rreso-řrlos bez zbytecrÉ{-ro
odk|odu, Prekocerrí
rozsohu služeb neĎoruje Kliento polinnosti hrodit
ocřnou poktdslužby byly provedenyr ďtm nikoli neúcelne

14. Advokót je povinen

precFdffiro

5. Klíent dóósouhlos s použitím vlostniho neboslužebního vozidlo Advolóto.
ló, Ad\okótmúe odďoupitodtétosmlouvy, do}Ce{i k norušenídwoy nezi ním o Klientem pdod
Klient nepclryfuje polr ebrrousoucinnost nebov p i:ode že je KlienŤ v prodlení s plnoím svých
pendirýchzóvozku vtrciAdrnckóhwivreŤnepovinrrosti složit p imeenouzólohu.
17. KlientJe opróna ttr}osmlouw vtpoldd bez uredenídurncďrpísemnolvýpcvdí. Výpcn/d ie
l

úcinnó dort pením druhé stron e

M

]8, Actvokót je

írl€,C§

opróno futosmlouw

bez wederrí dwoďi.

a

Advt*ól
19, Povlnnoď

dotoer§.

od Ťéto smloulry odstoupúl ze zókonn,ýďl

rcinnó

l, dne

nieíc, Touto

cx1 srnloltqt
dr.rrlodu

není gedďrcuír.rri ustoncrcrfmi

20, Toto §ml§ne ngzcneuj{, Kliento pró,ní služby Achrckótoi zodáCItv jokémkoliv
rozsohu; íím,že
se tok po urc{kru Oobu Ústone, sŇouro nezonit<O,

2l. Ad\okót je polnen
souvislosíi

jeho

s

snrrŤi

pokt-x3

je

22, Próvní vztohY zoloŽené Ťoulo smlauvcx] sÉ] r Lií obchdTírrr
zókoníkem, zókonem o ocivokocii o
crdvokaltrím torifern, NesPadoli tento vzJr:h pc* ot;dánr
p írrnze zókono, sirorry ciní o
tcmdcjrryluvesmyslu ust. § 2ó2 cdsi. l obr:hminhozókorrku.
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