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Klient:
Organizace:
IČ:
Sídlo:
Zastoupena:
E-mail:

M9r. Jiří Horňák
advokát

§mlouva o po§kytnutí právních služeb

cpA DELFÍr*, příspěvková organizace
771 77 1oB
Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod
Mgr. Vlastimilem Šmídem, ředitelem
smid@delfinub.cz
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Předmětem poskytování právních sluŽeb ve smyslu ust. § 1odst. 2zákona č, B5/1996 Sb.,o advokacii, je zastupování klienta ve věci sporných nárokŮ zaměstnankyně
, v souvislosti s ukončením jejího pracovního poměru u klienta

(viz předzaloDni výzva ze dne 9.11.201B).
Advokát bude Ve výŠe uvedené věci poskytovat klientovi právní pomoc/ zejména
PoskYtovat Právní poradenstvÍ, konz_ultac.e, odborné analýzy v oblasti pracovního 

-práva,

obČanského práva, obchodního a správního práva, sepisovat potřebné píŠemnosti právního
charakteru jako jsou smlouvy, dohody a jiné listiny, případně zastupovat klienta při
jednáních před orgány veřejné moci či jinými osobami a činit dalšíjednání dle písemnýcň a
verbálních pokynŮ klienta,

Odměna je splatná měsíČně podle daňového dokladu vystaveného advokátem
v následujícím měsíci se splatností t4 dní od doručení klientovi. Daňový doklad bude
zaslán klientovi na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. přílohou daňového
dokladu bude specifikace sluŽeb právní pomoci poskytnutých ve smyslu této smlouvy
advokátem klientovi v daném měsíci vyúčtovaných předmětným daňovým dokladem.
Budou-li klientovi v soudním řízení v dŮsledku činnosti advokáta přiznány náklady řízení
sPoČÍvající v odměně advokáta, dohodly se smluvní strany, že tyto piostředky' náleží
advokátovi.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností výpovědi kteroukoliv smluvní
stranou. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu a výpověd' je účinná
dnem doruČení advokátovi, přiČemž advokátovi náleží smluvní odměna i za měsíg kdy mu
bYla klientem vypovězena tato smlouva. V případě výpovědi smlouvy ze strany advokáta
Činí výPovědní doba jeden měsíc. Advokát je povinen i po zaslání výpovědi uskutečnit
úkony právní pomoci tak, aby klientovi nevznikla škoda.
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Advokát: Klient:

Klient se s advokátem v souladu s ust. § 3
dohodl na odměně ve výši 1000,- Kč + DPH
pomoci dle této smlouvy.

vyhlášky č. 777/1996 Sb., advokátní tarif,
za každou hodinu poskytování služby právní

CPA DELFÍr*, příspěvŘová organizace
Mgr, Vlastimil Smíd, ředitel
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