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Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti ze dne 13.12.2021 ve věci poskytnutí smluv jejich 
předmětem je poskytování právních služeb uzavřených v období 1.1.2019 – 

30.11.2021 Vám sděluji následující: 

v uvedeném období byly uzavřeny smlouvy s: 

- JUDr. Miroslavou Virágovou, advokátkou se sídlem ve Vrbně pod Pradědem,  

- JUDr. Čichoň, advokát, Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava Poruba. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Miroslav Adámek 

Tajemník MÚ  
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Příkazní smlouva
o poskytnutí právní pomoci a odmČnč za ni

uzavřená níže uvcdcnCho dne. rnčsícc a roku podle ustanovení e 2430 obč. 7,ák. Č.89/2012 a
q

podle zák. č. 85/1 996 Sb.. o advokacii. vc y.r!ční pozdčjších předpisů a vyhl. Ministerstva
spravcdlnosti ČR Č. 177/1996 Sb., c) odmčnách a náhradách advokáiů za poskytování právních
služeb (advokátní iari!). v platném 7,l1Čl1Ĺ. mezi tčmito sm!ljvnill?i stranami:

Příkazce:
l. Město Vrbno pod PradČdcm
se sídlem: Nádra:'ní 389, 793 26 Vrbno pod Pradčdcm
zastoupeno Petrem Kopincem, starostou mčsla
bankovní spojcni:
č. účtu
IČO: 00296457, 1)1('· C7.00296457
(dále ,jen klient) '

Příkazník: JU1)r. Miroslava Virágová, advokátka se sídlem ve VrbnČ pod PradČdem,
Jesenická 146,
Č. osv. Česká advokátní komora Praha 04230,
IČ: 66235901
(dále jen advokát)

I.
l'řcdmČt smlouvy a termín plnČní

I.Advokát sc zavamjc poskytnout pro k)icnia náslcdujici právni ponioc:

- poskytovat právní poradcnsivi občanům obce a osobám obcí určených v oblasti občanskCho.
trestního, pracovního, přcstupkovCho a správního práva v rozsahu 4 hodin ň1ČSĹČRČ v sídle
klienta, zpravidla ve středu od 13.0() hod do 17.00 hod.

TI.
Odmčna za právní pomoc

] .Za přávňi pc)1tio'c poskýlóv.áí\ou podle ČI. I. této smlouvy smluvní strany s,jcdnávají podlc § 3
vyhl. Č:'°177/96 'Sh.,,'.o, odiůčnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních
služeb (advokátní tarif). v platnCm znční odn]čnu vc výši 3 ?00,- KČ rnčsíčnč.

Ill.

uuj.. Práva a povinnosti smluvních stran
U ',: '

1.Klicnt je povinen hradit r!áklac!y spojcríc s poskytovániin právní pomoci spolu s odrnČnou za
právní pornoc.

l



3Aívokát jc povincn uvcdcRou zákžiiost obstarat osobnč, poctivč a pcčiivč
schopností, poažijc přitom kažciCho prostředku, kícrCho vyžaduje povaha
zálcžitcsti

podle svých
obstarávanC

4Advokát je povinen, chránii záj my ]dicúta v souvls]osli s rcalizaci smluvených záležitosti a
bez zbytečného odkladu sdčlovai klicntovi okolnQsti důlcžitc pro jeho zájmy.

lV.
Doba trvání smlouvy

:.Právni r'ziah mezi advokáicm a k]ientcn7 skončí dnem 3 1.1 2.2020.

2.Smlouvu je možné mčnii pouze dohodou, formou očíslovanCho dodatku kc smlouvč.

V.
ZávěreČná ustanovení.

V osl&tl1ícl1 vc srdouvč ncuvcdcných zálcziwstcch sc vztahy mezi občma stranami řidl zák. č.
89/201 2 Sh(Obč. zákoníkem), zák. č. 85/1996 Sb., c) advokacii, vc znčn! pozdčjších předpisů
a vyhl. č. 177/96 Sb.(advokáíM tarif), v platném zrč!jĺ.

V soĹlladu s píislušnými ustanoveními zák.č.634/l 992 Sb.,o ochranč
zriční. v připadč sporu mezi klicntcm ,jako spotřcbitclem a advokátcm,
stranami urovnat přirno, .je pro účely lnimosoL|dniho řcšcni sporu

uSm irči komise CcskC advokáiní komory Praha, sc sídlem ] 10 00 Praha
:II) ciatovC schránky: n69admd,www.cak.cz..

sp()lřcbilclů v plátnám
ktcrý sc nepodaří mczi
přislLlšnýrrl subjektem
l, Národní 16, c-mail:

V ostatních ve smlouvč neuvedených zákžitostcch sc vztahy mezi občma stranami řídí zák. č.
89/20 12 Sb. (Obč. zákoníkem), zák. č. 85/1 996 Sb.,o advokacii, vc mění pozdčjších předpisů
a vyhl. č. 177/96 Sb.(advokálž]i tarií), v platném znční a zákonem Č.634/1992 Sb.,o ochranř
spotřcbitelc, vc znčni pozdč.jších přcílpisů.

Tato smlouva sc vyhotovujc vc dvojím vyhcnovcní, z nich7 každC iná p)alňosl originálu. Každá
ze stran obcirži jccino vyhotovení.

Vc Vrbnč poci Pradčd,,m A4 c9O

Přikazni

M Ěs"řcj

Vrbno

Příkazce:
" ŕ'á- . Á wéLOU Pešatovoď

í "m"stosWosWQú města
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Příkazní smlouva
o poskytnutí právní pomoci a odměně za ni

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 obč. zák. Č.89/2012 a
podle zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve mění pozdějších předpisů a vyhl. Ministerstva
spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních
služeb (advokátní tarif), v platném znění, mezi tčmito smluvními stranami:

Příkazce:
1. Nlčsto Vrbno pod Pradčdcm
se sídlem: Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
zastoupeno Petrem Kopincem, starostou mčsta
bankovní spojení:
Č. účtu
IČO: 00296457, DIČ: C:ZOO296457
(dále jen klient)

Příkazník: J1JDr. Miroslava Virágová, advokátka se sídlem vc Vrbnč pod Pradčdem,
Jesenická 146,

V

Č. osv. Ceská advokátní komora Praha 04230,
TČ: 66235901
(dále jen advokát)

I.
Předmět smlouvy a termín plnění

1.Advokát se zavazuje poskytnout pro klienta následující právní pomoc:

- poskytovat právní poradenství občanům obce a osobám obcí určených v oblasti občanského,
trestního, pracovního, přestupkového a správního práva v rozsahu 4 hodin měsíčně v sídle
klienta, zpravidla ve středu od 13,00 hod do 17,00 hod.

ll.
Odměna za právní pomoc

1.Za právní pomoc poskytovanou podle ČI. I. této smlouvy smluvní strany sjednávají podle § 3
vyhl. č. 177/96 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních
služeb (advokátní tarif), v platném mění odměnu ve výši 3 200,- KČ měsíčně.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.Klient je povinen hradit náklady spojené s poskytováním právni pomoci spolu s odměnou za
právni pomoc.

l



3.Advokát je povinen uvedenou záležitost obstarat osobně, poctivě a pečlivě podle svých
schopností, použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané
záležitosti.

4.Advokát je povinen, chránit zájmy klienta v souvislosti s redizací smluvených záležitostí a
bez zbytečného odkladu sdělovat klientovi okolnosti důležité pro jeho zájmy.

IV.
Doba trvání smlouvy

1.Právní vztah mezi advokátem a klientem skončí dnem 31.12.2021.

2.Smlouvu je možné měnit pouze dohodou, formou očíslovaného dodatku ke smloLlvě.

V.
Závěrečná ustanovení.

V ostatních ve smlouvě neuvedených záležitostech se vztahy mezi občina stranami řídí zák. č.
89/2012 Sb.(Obč. zákoníkem), zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
a vyhl. Č. 177/96 Sb.(advokátní tarif), v platném znění.

V souladu s příslušnými ustanoveními zák.č.634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitelů v platném
znění, v případě sporu mezi klientem jako spotřebitelem a advokátem, který se nepodaří mezi
stranami urovnat přímo, je pro účely mimosoudního řešení sporu příslušným subjektem
Smírčí komise České advokátní komory Praha, se sídlem 110 00 Praha 1, Národní 16, e-mail:
epodate!na@cak.cz:ID datové schránky: n69admd,www.cak.cz.

V ostatních ve smlouvč neuvedených záležitostech se vztahy mezi oběma stranami řídí zák. č.
89/2012 Sb. (Obč. zákoníkem), zák. č. 85/1996 Sb.,o advokacii, ve mění pozdějších předpisů
a vyhl. č. 177/96 Sb.(advokátní tarif), v platném znční a zákonem Č.634/1992 Sb.,o ochraně
spotřebitele, ve mění pozdějších předpisů.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení, z nichŽ každé má platnost originálu. Každá
ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vrbně pod Pradědem dne: dc 2020

Příkazník:

M r CJ
Vrb ědem

Příkazce:

2
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ZAl äcmq

Smlouva o poskytování právních sluŽeb

Vrbno pod Pradědem
IČ: 00296457
Nádražní 389
793 26 Vrbno pod Pradědem
Zastoupený Petrem Kopincem, starostou obce
(jako ,,klient")

||||||!|!!|!|l|!|!||!|!|!||l!||||||||||
PODATELNA
MěstskY úřad Vrbno pod Pradědem

5. 02, 2019
"ľ' !L_ -/ä nů7 )'j

l'. "". """ :i"

a

JUDr. Milan Čichoň, advokát
se sídlem Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava-Porúba
IČ: 71330500
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10149
(jako ,,advokát")

uzavírají tuto:

smlouvu o poskytování právních sluŽeb

Článek 1

(

Advokát se touto smlouvou zavazuje:
poskytovat klientovi právní poradenství a právní služby, podle zadání a dispozic klienta
(dále jen ,,právní služby").
Advokát se touto smlouvou rovněž zavazuje poskytovat právní poradenství a konzultace a
dále také právní poradenství vyplývající z pracovně právních vztahů klienta a jeho
zaměstnanců, zákona o obcích, jakož i ve všech navazujících právních věcech včetně
sepisování smluv a podání zastupování u soudních a správních orgánů.

Obě smluvní strany se dohodly, že klient v případě potřeby zmocní advokáta ke svému
zastupování a pověřuje advokáta, aby za něj v této věci jednal jeho jménem a na jeho účet.
K tomu účelu mu podle potřeby vystaví zvláštní, zejména procesní plnou moc.

Článek 2

Povinnosti advokáta

1. Advokát bude postupovat při poskytování právních služeb s odbornou péčí, jednat čestně a
svědomitě, řídit se pokyny klienta, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a v jejich
rámci uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení pokládá pro klienta za prospěšné. Advokát
je při plnění předmětu smlouvy vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními
předpisy a v jejich mezích pokyny klienta. Advokát není vázán pokyny klienta, pokud jde o
právní názor na věc nebo pokud pokyny klienta odporují dobrým mravům.

2. Advokát se zavazuje oznámit klientovi okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy
nebo které mohou mít vliv na změnu pokynů klienta. zjistí-li advokát, že pokyny klienta jsou
nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu smlouvy, je povinen na to klienta upozornit.



3. Bude-li mít advokát pochybnost o pravdivosti nebo úplnosti inforrnací poskytnutých
klientem, je povinen poučit jej o možných právních důsledcích použití takových informací.
Možnost advokáta odstoupit od smlouvy podle ČI. 4 této smlouvy tíni není dotčena.

4. Advokát je oprávněn se dát zastllpovat jiným advokátem jen po předchozím souhlasu
klienta.

5. Po ukončení smlouvy advokát bez zbytečného odkladu protokolárně předá a klient
převezme veškeré podklady, které mu klient předal nebo které pro klienta získal od třetích
osob. U nedokončených záležitostí, které byly předmětem právních služeb, advokát klientovi
předá rovněž návrh dalšího postupu pro nejbližší období. Advokát je oprávněn pořizovat si z
podkladů předaných mu klientem kopie nezbytně nutné pro dokumentaci své činnosti pro
klienta.

6. Advokát se zavazuje, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, poskytnout právní pomoc
ve lhůtě 3 dnů od doručení žádosti a to formou e-mailu popřípadě tel. konzultace. Klient je
oprávněn zadat právní pomoc formou e-mailu nebo telefonicky. Pro případ, že bude klient
vyžadovat právní pomoc bezodkladně, tj. nejpozději do druhého dne od doručení žádosti je
oprávněn advokát navýšit odměnu advokáta o 30% v ČI. 5 sjednané odměny.

7. Smluvní strany se dohodly, že advokát poskytne právní službu na žádost v sídle klienta.
Smluvní strany se dohodly, že právní služba bude poskytována v sídle klienta na základě
vyžádání vedení města. Na takto poskytnutou právní pomoc se nevztahuje čl.2 odst.6 -
navýšení odměny advokáta.

Článek 3

Povinnosti klienta

l. Klient je povinen zaplatit advokátovi odměnu ve výši a ve lhůtě sjednaných v této smlouvě.

2. Klient poskytne advokátovi veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu
smlouvy, zejména mu včas předá veškeré podklady, dokumenty a listiny, jakož i poskytne
úplné a nezkreslené informace a vysvětlení nezbytná pro poskytnutí právních služeb.

3. Klient se zavazuje zúčastnit se jednání, kdykoliv to advokát bude považovat za nezbytné.
Klient se dále zavazuje řídit se v záležitosti, která je předmětem právních služeb, pokyny
advokáta, jakož i nezasahovat do vývoje záležitosti způsobem předem s advokátem
nesjednaným. Jakékoliv své samostatné jednání v záležitosti, která je předmětem právních
služeb, se klient zavazuje předem konzultovat s advokátem a o výsledku takového jednání jej
informovat.

4. Klient je povinen udělit advokátovi včas písemné plné moci, které jsou nezbytné pro
splnění závazku advokáta podle této smlouvy.

V

Clánek 4

Trvání smlouvy

l. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019.



2. Klient je oprávněn smlouvu kdykoliv, a to bez udání důvodu, vypovědět. výpověď' je
účinná uplynutím jedno měsíční výpovědní lhůty, jež končí poslední den kalendářního
měsíce, který následuje po doručení výpovědi advokátovi.

3. Advokát je oprávněn smlouvu písemně vypovědět. výpověď' je účinná uplynutím jedno
měsíční výpovědní lhůty, jež končí poslední den kalendářního měsíce, který následuje po
doručení výpovědi klientovi.

4. Advokát je oprávněn od smlouvy odstoupit, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním
a klientem, nebo porušil-li klient hrubým způsobem své povinnosti ze smlouvy, zejména
neposkytl-li advokátovi potřebnou součinnost nebo nesložil-li přiměřenou zálohu na odměnu
za právní služby, ačkoliv byl o to advokátem požádán. Advokát je rovněž oprávněn od
smlouvy odstoupit, nastane-li některá z podmínek, za kterých je podle zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiných právních předpisů povinen od
smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného sdělení
o odstoupení klientovi.

5. Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát
povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy podle předchozích odstavců odstoupil od smlouvy, činit
veškeré neodkladné úkony a učinit přiměřená opatření tak, aby klient neutrpěl na svých
právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na
splnění této povinnosti netrvá.

Článek 5

Odměna advokáta

l. Advokátovi náleží za Činnost pro klienta odměna, Nárok na odměnu vznikne advokátovi
okamžikem, kdy vykoná činnost, ke které se touto smlouvou zavázal.

2. Smluvní strany se dohodly na hodinové odměně, která činí:

- 800,- KČ za každou započatou hodinu právní služby bez DPH

Vedle této odměny náleží advokátovi rovněž úhrada příslušné sazby DPH platné podle
aktuálně platných právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty. Ta k datu
uzavření smlouvy Činila 21%.

3. V případě právního zastupování advokátem u soudů či správních orgánů náleží advokátovi
odměna podle ustanovení vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) přiznaná soudním nebo
správním rozhodnutím. Klient bere na vědomí, že náhrada nákladů právního zastoupení,
kterou klientovi může svým rozhodnutím přiznat soud nebo jiný orgán, se určí v závislosti na
druhu řízení podle advokátního tarifů.

4. Vedle odměny náleží advokátovi náhrada prokázaných výdajů, účelně vynaložených při
plnění předmětu smlouvy nebo v souvislosti s ním, tj. zejména výdajů na kolky, soudní a
správní poplatky, odměny notářů, překladatelů a soudních znalců, cestovné podle zákona o
cestovních náhradách apod.



5. Pokud byla smlouva vypovězena nebo odstoupil-li advokát od smlouvy, náleží advokátovi
odpovídající část sjednané odměny za plnění předmětu smlouvy a úhradu nákladů za dosud
vykonané činnosti.

Článek 6

Platební podmínky

1. Odměna advokáta je splatná:
- při předložení měsíčního vyúčtování za plnění předmětu smlouvy formou účetního

dokladu.

2. Klient se zavazuje uhradit odměnu advokátovi bankovním převodem na účet vedený u
nebo v hotovosti.

Článek 7

Odpovědnost za Škodu

1. Advokát odpovídá klientovi za škodu na věcech převzatých od klienta nebo od třetích osob
pro klienta.

2. Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním
právních služeb porušením svých povinností podle této smlouvy.

3. Za správnost všech dcgl:ladů t?, infOrmací předložellýc!] advokátovi odr:ovídá klient. Advokát
neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností klienta, zejrnéna nepředáním
potřebných podkladů či předáním podkladů a inforniací věcně nesprávných, neúplných či
nepravdivých.

4. Advokát prohlašuje, že je v souladu se zákonem o advokacii pojištěn pro případ
odpovědnosti za Škodu způsobenou poskytováním právních služeb, a to do výše 5.000.000,
KČ. Klient prohlašuje, že, pokud v konkrétníni případě nesdělí advokátovi něco jiného, platí,
že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních služeb pro klienta výše uvedenou
částku nepřesahují.

Článek 8

Povinnost mlČenlivosti

l. 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.

2. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na pracovníky advokáta.

3. Advokát je v míře nezbytně nutné zproštěn povinnosti mlčenlivosti v případě, je-li podle
smluvních podmínek pojišt'ovny, u níž uplatňuje nárok na pojistné plnění z pojištění
odpovědnosti za Škodu vzniklou z výkonu advokacie, povinen pojišt'ovně sdělit okolnosti



škodné události, či poskytovat jinou součinnost. I v tomto případě je advokát povinen chránit
zájmy klienta v míře co možná nejvyšší.

Článek 9

DalŠí ujednání

1. Advokát se bude zabývat všemi záležitostmi, které mu klient svěří ke zpracování (dále jen
,,případy"). Tím není dotčeno právo advokáta z důvodů stanovených zákonem nebo touto
smlouvou jednotlivý případ odmítnout.

2. Jednotlivé případy zadává klient advokátovi písemně, emailem nebo ústně. Advokát může
u případů zadaných ústně, požádat o písemné potvrzení, klient je povinen mu vyhovět. Totéž
platí o rušení již zadaných případů.

3. 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.

Článek 10

ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom stejnopisu.

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené nebo ze smlouvy nevyplývající se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem a zákonem o advokacii.

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

5. O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením č. 0175/RM/04/2019 ze dne 16. l. 2019.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 16.1.2019 V dne y. 4. zGmq

P

Petr Kopin
starosta l

JUDr. Milan Čichoň
advokát

JUDr. Milan Cichoň,advokát
Kpt.Vajdy3046/2,700 300strava-Zábřeh

Cak10149,ič:71330500
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