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KANCELÁŘADVOKÁTNÍ

SMLOUVA 0 POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

kterou níže uvedeného dne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění

uzavírají:

Statutární město Brno
/Klient/

a

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
/Advokát/
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Dnešního dne uzavřeli následující účastníci:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
sídlem: Brno, Dominikánské náměstí 196/1, PSČ 602 00 

k podpisu smlouvy oprávněn PaedDr. Jan Polák, CSc., 
vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu města Brna

(dále jen „Klient")

a

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
IČO: 074 17 641
se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 369489 
zastoupená jednatelem JUDr. Lukášem Rezkem, advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní 
komorou pod ev. č. 18188
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, č.ú.: 1130861006/2700

(dále jen „Advokát")

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

I.
PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokát se zavazuje, že bude poskytovat Klientovi osobně, prostřednictvím advokátních koncipientů či prostřednictvím 

sdružených nebo spolupracujících advokátů požadované, resp. potřebné právní služby. V případech týkajících se daňových nebo 

účetních otázek mohou být služby poskytnuty prostřednictvím daňových poradců spolupracujících s Advokátem. Obsahem 

poskytovaných právních služeb bude:

(a) Právní poradenství spočívající v právním zastoupení Klienta při výkonu opatrovnictví dítěte, které zahrnuje zejména 

právní poradenství při výkonu opatrovnictví dítěte v řízení o souhlasu soudu k právnímu jednání, které se týká jmění 
dítěte, při výkonu funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte a při výkonu funkce poručníka dítěte, vyjasňování právních 

stanovisek a další běžné právní služby dle konkrétního požadavku Klienta, a to především ve formě osobních (resp. i 
telefonních) konzultací; pomoc při tvorbě, úpravě či kontrole listin, smluv a dalších dokumentů, poradenství atd. (dále 

též jen „Obecné Poradenství"),

(b) Zastupování Klienta v opatrovnických věcech před soudy či jinými orgány, které zahrnuje zejména zastupování při řízení 
před soudy, zastupování při řízení před správními orgány, zastupování při rozhodčím řízení, případná obhajoba 

v trestním řízení (dále jen „Zastupování")

/dále také jen „právní služby"/
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Advokát se zavazuje vést potřebnou evidenci činností prováděných pro Klienta, a to v takovém rozsahu, aby byl schopen řádně 

tyto činnosti zdokladovat ve vyúčtování za příslušné období a uvést je jako podklad pro příslušnou fakturu.

ODMĚNA ADVOKÁTA

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených formách odměny za poskytování právních služeb. Za poskytování právních služeb 

Obecného Poradenství a Zastupování náleží Advokátovi smluvní odměna, a to ve výši 1700 Kč (slovy: jeden tisíc sedm set 
korun českých) + DPH za každou hodinu poskytování služeb Obecného Poradenství a Zastupování, a to od podpisu této 

smlouvy.

Klient se zavazuje vedle odměny uhradit Advokátovi skutečně vynaložené hotové výdaje spojené s poskytováním právních služeb 

dle této smlouvy. Hotové výdaje tvoří zejména:

(a) soudní poplatky, správní poplatky a platby notářům či jiným orgánům v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy,

(b) náhrada cestovních nákladů za použití osobního vozidla a ztrátu času Advokáta či jiného pracovníka Advokáta ve výši 
1700 Kč/hod + DPH (např. v případě cesty za klientem, na soudní jednání, aj).

Hotové výdaje budou fakturovány spolu s odměnou za podmínek uvedených v této smlouvě.

K odměně a nákladům náleží daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy. Advokát je oprávněn účtovat Klientovi výše 

uvedenou odměnu každý kalendářní měsíc, a to vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byly právní služby 

Klientovi Advokátem poskytovány. Klient se zavazuje každou z faktur uhradit na účet Advokáta tak, aby Advokát platbu obdržel 
nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury Klientovi. Případné reklamace faktury je nutno provést písemně s podrobným 

uvedením důvodů do dvou týdnů ode dne doručení faktury; nebyla-li reklamace provedena včas či řádně, má se za to, že Klient 
fakturu schválil a zavázal se na jejím základě plnit.

Klient a Advokát se výslovně dohodli, že v případě zastupování Klienta v řízení před soudem se cena za poskytování právních 

služeb dle této smlouvy bez potřeby dalšího ujednání zvyšuje o prémiovou odměnu Advokáta, kterou je část náhrady nákladů 
řízení uhrazených protistranou v rozsahu odměny právního zástupce určené dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., kterou se stanoví 
sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, ve 

znění pozdějších předpisů. Nárok Advokáta na tuto prémiovou odměnu - přísudek vznikne pouze v případech, kdy bude náhrada 

nákladů řízení či jejich části soudem přiznána alespoň z části a protistranou na účet Advokáta uhrazena. Nárok Advokáta na tuto 

prémiovou odměnu vzniká dnem připsání dané částky /přísudku/ na účet Advokáta.

Celková výše odměny a hotových výdajů dle této smlouvy nepřekročí částku 50.000,- Kč s DPH.

POVINNOSTI KLIENTA
Klient je povinen

(a) poskytovat Advokátovi veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytování právních služeb, zejména sdělovat včasné, 
pravdivé a úplné informace, potřebné k poskytování právních služeb, dávat Advokátovi k dispozici veškerý listinný materiál 
týkající se věci a případně zplnomocnit jiného pověřeného stykem s Advokátem,

(b) respektovat stanovisko Advokáta k projednávané záležitosti. Pokud na právní stanoviska Advokáta nebude Klient brát 
zřetel, může to být jednak důvodem pro odepření poskytování právních služeb v té části, kde by takový postup byl ve 

zřejmém rozporu s právním řádem, jednak důvodem k ukončení této smlouvy,
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vystavit Advokátovi plnou moc potřebnou pro poskytnutí konkrétní požadované právní služby.iC)

IV,
ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž Klient je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v jednoměsíční výpovědní době s 

účinností k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi. V takovém případě je Advokát povinen 

učinit již jen nezbytné úkony, bez nichž by mohly být Advokátovi písemně oznámené zájmy Klienta vážně ohroženy.

Advokát je oprávněn poskytování právních služeb odmítnout, případně odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně 

č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž tak, pokud nedojde k dohodě o jakékoli formě odměny dle 

této smlouvy.

V.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Advokát odpovídá Klientovi za škodu na věcech převzatých od Klienta nebo od třetích osob pro Klienta, ledaže tuto škodu nemohl 

odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

Advokát odpovídá Klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním právních služeb porušením svých 
povinností podle této smlouvy. Advokát se může své odpovědnosti za škodu zprostit, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno 

ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat.

Za správnost všech dokladů a informací předložených Advokátovi odpovídá Klient. Advokát neodpovídá za škody vzniklé v 
důsledku porušení povinností Klienta, zejména nepředáním potřebných podkladů či předáním podkladů a informací věcně 

nesprávných, neúplných či nepravdivých. Advokát neodpovídá za obchodní čí jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání 

Klienta, jehož důsledky se projeví v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Advokát prohlašuje, že je v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, a to do výše 100.000.000 Kč. Klient prohlašuje, že, pokud v 

konkrétním případě nesdělí Advokátovi něco jiného, platí, že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních služeb pro 

Klienta výše uvedenou částku nepřesahují.

VI.
POVINNOST MLČENLIVOSTI

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.

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na pracovníky Advokáta.

Advokát je v míře nezbytně nutné zproštěn povinnosti mlčenlivosti v případě, je-li podle smluvních podmínek pojišťovny, u níž 

uplatňuje nárok na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z výkonu advokacie, povinen pojišťovně sdělit 
okolnosti škodné události, či poskytovat jinou součinnost. I v tomto případě je Advokát povinen chránit zájmy Klienta v míře co 

možná nej vyšší.

Advokátní kancelář Petráš Rezek s. r. o. Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 07417641 
T: +420 725 293 766 W: www.petrasrezek.czE: office@petrasrezek.cz



PETRÁŠ / eOE1 \ .* SOBE V
• próvmr-MA • • pwvrtcká •
• nrrno • • trnno •
• roku • • roku •

REZEK
KANCELÁŘADVOKÁTNÍ

VI!,
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Advokát je povinen být po celou dobu platnosti smlouvy s Klientem v permanentním kontaktu prostřednictvím e-
mailu a mobilního telefonu. Kontaktní údaje Advokáta a Klienta pro poskytování právních služeb dle této Smlouvy

jsou:

Kontaktní osoba Advokáta:
JUDr. Natálie Ivanovská LL.M.
Email:
tel.:

Kontaktní osoba Klienta:
Mgr.

Email:

tel.

Zrušil-li Klient již zadaný případ, je povinen uhradit Advokátovi odměnu za práci, která již byla vykonána. Dále se Klient zavazuje

nahradit Advokátovi veškeré náklady, které plněním případu vznikly.

Tato smlouva se sjednává se na dobu určitou, a to do 31.12.2023.Tato smlouva je platná a účinná dnem, kdy bude podepsána

oběma Smluvními stranami. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou.

Tato smlouva se sjednává jako smlouva rámcová pro poskytování právní služby Advokátem ve věcech určených Klientem.

V jednotlivých případech se oba účastníci mohou dohodnout na podmínkách odchylných od této smlouvy, avšak v rámci obecně

závazných právních předpisů a stavovských předpisů. Písemná forma odchylných ujednání nemusí být pro jejich platnost

dodržena, nebude-li tím ohrožena právní jistota žádného z účastníků.

Advokát se zavazuje, že neposkytne ani on sám ani žádný z jeho pracovníků právní služby osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se

zájmy Klienta ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 85/1996 Sb., o advokacií, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by

hrozila kolize zájmů, Advokát o tom bezodkladně vyrozumí Klienta a poskytování právních služeb ukončí.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích v českém jazyce, z nichž jeden obdrží Klient a jeden Advokát. Právní vztahy

touto smlouvou neupravené nebo ze smlouvy nevyplývající se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem

a zákonem o advokacii.

Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí, souhlasí s ním a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne 1 8, 05, 2023 V Brně dne

Ádv<^friťkáioelaFPě#áíSezeks.r.o.Statutární město Brno
PaedDr. Jan Polák, CSc.
Klient

JUDr, Lukáš Rezek, jednatel
Advokát

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRN
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