SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
Smluvní strany:
…
r. č. …, bytem …
tel.: …, e-mail: …
(dále jako „klient“)

Mgr. Sofie Pondikasová
advokátka se sídlem AK: Vrchlického sad 4, 602 00 Brno
ev. č. ČAK 10348, IČ 713 29 421, DIČ CZ7757033922
tel.: 545 215 201, e-mail: sekretariat@akpondikasova.eu
(dále jako „advokátka“)
uzavírají dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o poskytování právních služeb
(dále jako „smlouva“):
I. Předmět právních služeb

1.1.

Klient prohlašuje, že má zájem o právní zastupování ve všech právních věcech / ve věci: ….

1.2.
Advokátka je oprávněna dát se při poskytování právních služeb zastoupit jiným advokátem. Nebrání-li tomu právní předpisy, je
advokátka oprávněna při poskytování právních služeb pověřit jednotlivými úkony také advokátního koncipienta nebo svého zaměstnance.
1.3.

Klient se zavazuje vystavit pro advokátku na její výzvu potřebné řádné plné moci.
II. Odměna advokátky

2.1.
Klient poskytne advokátce veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu smlouvy, zejména jí včas předá veškeré
podklady, dokumenty a listiny, jakož i poskytne úplné, pravdivé a nezkreslené informace a vysvětlení nezbytná pro poskytnutí právních
služeb. Advokátka není povinna poklady po skutkové stránce přezkoumávat a je oprávněna vycházet z informaci klienta.
2.2.

Klient se s advokátkou dohodl na následující odměně:
příklady odměny:
dle advokátního tarifu,
hodinová odměna (rozlišení sazby na „právní služby“, „studium“ a „administrativu“),
pevná sazba (je-li časová a odborná obtížnost úkonu či souboru úkonů předem odhadnutelná).

2.3.
Advokátka má nárok na zaplacení přímých výdajů (např. cestovní výdaje, soudní, správní nebo jiné poplatky, znalecké posudky,
odborné expertízy, překlady), které vynaložila při poskytování právní služby.
2.4.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty. Všechny ceny budou navýšeny o částku
odpovídající této dani, pokud takovému zdanění podléhají.
2.5.
Za právní služby dle čl. I této smlouvy, dojde-li k jejich uplatnění v rámci soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného řízení,
ve kterém je přiznána náhrada nákladů takového řízení (dále jen „přísudek“), advokátce dále náleží tento přísudek ve smyslu vyhlášky
č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, a to ve výši rozdílu mezi výší přísudku a odměnou advokátky, kterou klient již uhradil.
2.6.
Strany jsou oprávněny vůči sobě započíst své splatné závazky a pohledávky. Advokátka je oprávněna započíst přísudky na svoji
odměnu.
2.7.
Advokátka je oprávněna zvýšit svoji odměnu za poskytnutí právní služby v případě, kdy klient zadá advokátce pokyn k poskytnutí
právních služeb ve lhůtě do 48 hodin (resp. 24 hodin) od zadání. Odměna advokátky se pak zvyšuje o 50 % (resp. 100 %) vůči sazbě dle
čl. 2.2.
2.8.
Telefonáty a elektronická komunikace, jejichž obsahem je právní služba, jsou účtovány jako jednání s klientem (právní služba).
Telefonáty a elektronická komunikace informačního charakteru jsou účtovány jako administrativní úkony.
2.9.
Odměna advokátky je splatná při předložení vyúčtování za poskytnutí právních služeb na základě vystavené faktury, a to ve lhůtě
do 10 dnů od doručení faktury, není-li na faktuře uvedena lhůta delší. Advokátka je oprávněna zasílat faktury e-mailem.
2.10.
Advokátka je oprávněna na poskytnutí právních služeb vystavit zálohovou fakturu nebo od klienta převzít zálohu v hotovosti
oproti vystavení příjmového dokladu.
2.11.
Pro případ prodlení klienta s úhradou odměny podle této smlouvy smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výš i 0,1 %
z dlužné částky za každý den prodlení.
III. Mlčenlivost
3.1.
Advokátka je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s poskytováním právních
služeb podle této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, jde-li o zákonem uloženou povinnost advokátky překazit
spáchání trestného činu.
3.2.
Advokátka je v míře nezbytně nutné zproštěna 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, povinna pojišťovně sdělit
okolnosti škodné události, či poskytovat jinou součinnost. I v tomto případě je advokátka povinna chránit zájmy klienta v míře co možná
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nejvyšší.
IV. Ukončení smlouvy
4.1.
Klient je oprávněn smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu, písemně vypovědět. Výpověď klienta je účinná okamžikem,
kdy se o ní advokátka dozvěděla. Advokátka je oprávněna smlouvu vypovědět, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ní a klientem,
projevující se zejména tím, že klient nerespektuje právní doporučení advokátky, nebo porušil-li klient hrubým způsobem své povinnosti
z této smlouvy, zejména neposkytl-li advokátce potřebnou součinnost, nesložil-li přiměřenou zálohu na odměnu za právní služby nebo
neuhradil-li včas odměnu či zálohu advokátce.
4.2.
Advokátka je povinna smlouvu vypovědět, nastane-li některá z podmínek ust. § 19 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, nebo
podle jiných právních předpisů.
4.3.
Advokátka povinna po dobu 15 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k ukončení této smlouvy, činit veškeré neodkladné úkony
a učinit přiměřená opatření tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. Strany se mohou dohodnout, že
klient na činění těchto úkonů netrvá.
4.4.
Byla-li smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti stran, je zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů
od uzavření smlouvy. Při takto uzavřené smlouvě zákazník výslovně žádá, aby advokátka začala s plněním již ve lhůtě pro odstoupení.
Využije-li zákazník práva odstoupení, je povinen advokátce uhradit poměrnou část za již vykonané služby. Zákazník však nemůže
odstoupit od smlouvy, jestliže služby byly splněny již ve lhůtě pro odstoupení. V případě odstoupení zákazník netrvá na činění
neodkladných úkonů podle čl. 4.3. této smlouvy.
V. Odpovědnost za škodu
5.1.
Advokátka odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobila v souvislosti s poskytováním právních služeb porušením svých
povinností podle této smlouvy. Advokátka se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení
veškerého úsilí, které na ní lze požadovat.
5.2.
Za správnost všech dokladů a informací předložených advokátce odpovídá klient. Advokátka neodpovídá za škody vzniklé
v důsledku porušení povinností klienta, zejména nepředáním potřebných podkladů či předáním podkladů a informací věcně nesprávných,
neúplných či nepravdivých. Advokátka neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání klienta, jehož důsledky
se projeví v souvislosti s poskytováním právních služeb.
5.3.
Advokátka prohlašuje, že je pojištěna v rámci odpovědnosti za způsobenou škodu do výše pojistného rizika 27.000.000,- Kč.
Klient prohlašuje, že, pokud v konkrétním případě nesdělí advokátce něco jiného, platí, že předvídatel né škody způsobené poskytováním
právních služeb pro klienta výše uvedenou částku nepřesahují.
VI. Závěrečná ustanovení
6.1.
Smluvní vztah mezi advokátkou a klientem se řídí právem České republiky. Právní vztahy touto smlouvou neupravené nebo ze
smlouvy nevyplývající se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o advokacii.
6.2.
Advokátka informuje klienta, že o něm zpracovává osobní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy (vč. čísla účtu a dalších
v závislosti na charakteru věci, ve které jej zastupuje), a to po dobu trvání této smlouvy z důvodu jejího plnění a dále nejméně 5 let po jejím
ukončení z důvodu povinnosti archivovat ukončené spisy. Dále byl klient seznámen s dalšími informacemi týkajícími se ochrany osobních
údajů prostřednictvím webové adresy www.akpondikasova.eu/sluzby/.
6.3.
V případě sporu mezi advokátkou a klientem-spotřebitelem lze spor řešit mimosoudně. Orgánem pro toto mimosoudní řešení
sporu je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto orgánu je www.cak.cz.
6.4.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
V Brně, dne …

V Brně, dne …

…………………………………
Mgr. Sofie Pondikasová
advokátka

…………………………………
…
klient
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