Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Služby externích advokátů
Žádost o informace a odpověď:
1. Využívá povinný subjekt služeb externích advokátů nebo advokátních kanceláří k poskytování
právních služeb?
Ano, město Uherské Hradiště využívá služeb externích advokátů v ojedinělých konkrétních případech.

2. Pokud povinný subjekt využívá služeb externích advokátů nebo advokátních kanceláří, pak
žadatel žádá o sdělení následujících informací:
- jací konkrétní advokáti či advokátní kanceláře tyto služby povinnému subjektu poskytují, a to v
rozsahu název a sídlo advokáta nebo advokátní kanceláře?
Pitner Josef, JUDr., advokát, sídlo: 68801 Uherský Brod - Havřice, Brodská 223
- jaká je hodinová sazba advokáta nebo advokátní kanceláře sjednaná ve smlouvě o
poskytování právních služeb mezi povinným subjektem a externím advokátem či advokátní
kanceláří?
Za mimosoudní právní jednání odměna 1.300,- Kč + DPH za jednu hodinu práce;
za veškerá zastoupení klienta před soudy všech stupňů náleží advokátovi odměna, hotového výdaje a
DPH dle vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění.
- kdy byla smlouva mezi povinným subjektem a externím advokátem či advokátní kanceláři
uzavřena, a na jakou dobu byla uzavřena; v případě, že smlouva byla uzavřena na dobu určitou,
pak nechť povinný subjekt sdělí, konkrétní datum, ke kterému má smlouva skončit?
Smlouva byla uzavřena 22. 3. 2017, na dobu určitou, do doby, kdy advokát klientovi poskytne právní
službu, kterou si klient u advokáta dle smlouvy objednal. Konkrétní datum ukončení smlouvy nelze
určit.
3. V souvislosti se zajištěním poskytování právních služeb externím advokátem nebo advokátní
kanceláří, plánuje povinný subjekt v tomto kalendářním roce vyhlásit veřejnou zakázku, resp.
veřejnou zakázku malého rozsahu? A v případě, že ano, tak kdy?
V roce 2018 město Uherské Hradiště neplánuje vyhlásit veřejnou zakázku v souvislosti se zajištěním
poskytování právních služeb externím advokátem nebo advokátní kanceláří.
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