
SM LO U V A O PO S KYTO V ÁNÍ PR ÁV NÍCH  SL UŽ EB

Smluvní strany:

…
nar./r.č. …, bytem …
tel.: …, email: …
(dále jako „klient“)

a

Mgr. Sofie Pondikasová, advokátka, osvědčení ČAK č. 10348
IČ: 71329421, DIČ: CZ7757033922, se sídlem AK v Brně, Vrchlického sad 4, PSČ 602 00
telefon: 774 922 784, email: sekretariat@akpondikasova.eu
(dále jako „advokátka“)

uzavírají dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, tuto

s m l o u v u  o  p o s k y t o v á n í  p r á v n í c h  s l u ž e b
(dále jako „smlouva“):

I.

1.1. Advokátka se touto smlouvou zavazuje k právnímu zastupování klienta z titulu všech předaných 
kauz, když za předané kauzy se mají kauzy předané písemně (rovněž elektronickou poštou), či předané 
na osobním jednání klienta a advokátky (dále jen „právní služby“).

1.2. Klient zmocňuje advokátku ke svému zastupování ve věci specifikované v odstavci 1 a pověřuje 
advokátku, aby za něj v této věci jednala jeho jménem a na jeho účet.

II.

2.1. Advokátka je při plnění předmětu smlouvy vázána pouze zákony a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy a v jejich mezích pokyny klienta. Advokátka není vázána pokyny klienta, pokud jde  
o právní názor na věc nebo pokud pokyny klienta odporují dobrým mravům.

2.2. Zjistí-li advokátka, že pokyny klienta jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu smlouvy, 
je povinna na to klienta upozornit.

2.3. 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.

III.

3.1. Klient je povinen uhradit advokátce odměnu ve výši a ve lhůtě sjednaných v této smlouvě.
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Kamil Gregorek, 17.2.2012
Je třeba 6 kroků:
1) záhlaví,
2) kauza,
3) sazby,
4) splátkování
5) datum a podpis
6) cenové ujednání (pokud se použije)

Postupujte systémem - „nehodící se smažte“.

Kamil Gregorek, 11.5.2012
U FO podnikatele: IČ, DIČ + místo podnikání

U PO: IČ, DIČ + sídlo

DIČ mají jako FO pouze osoby, jež jsou plátci DPH



3.2. Klient poskytne advokátce veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu smlouvy, 
zejména ji  včas předá veškeré podklady,  dokumenty a  listiny,  jakož i  poskytne úplné a nezkreslené 
informace a vysvětlení nezbytná pro poskytnutí právních služeb. Advokát poklady po skutkové stránce 
nepřezkoumává a vychází z informaci klienta.

3.3. Klient je povinen ohlásit  advokátce bez zbytečného odkladu změny ve svých identifikačních 
údajích, zejména pak změnu jména či názvu a změnu adresy bydliště, místa podnikání či sídla.

IV.

Mezi klientem a advokátem je odměnu možno stanovit několika způsoby. 
1. Odměnou dle advokátního tarifu
2. Smluvní odměnou dle náročnosti klientem požadované záležitosti. Stanovení odměny 
vychází následně z odbornosti úkonu a je děleno na administrativu, studium materiálů a 
samotné právní  služby.
3.  Smluvně stanovenou jednotnou částkou v případě,  že se jedná o úkon či  soubor  
úkonů, jehož časová a odborná obtížnost je dopředu odhadnutelná.

V.

5.1. Odměna advokátky je splatná při předložení vyúčtování za plnění předmětu smlouvy za činnosti 
dle čl. I této smlouvy na základě vystavené faktury nebo na základě vystavené zálohy, a to ve lhůtě do  
10 dnů od doručení faktury. Odměna advokátky je uhrazena připsáním příslušné částky na bankovní 
účet advokátky, případně převzetím hotovosti od klienta. Strany jsou oprávněny vůči sobě započítat své 
splatné závazky a pohledávky.

použije se vždy jen jedna verze způsobu úhrady odměny

5.1. Smluvní  strany se  dohodly,  že  klient  bude hradit  odměnu advokátky  zálohově  v měsíčních 
splátkách vždy k … dni v měsíci, počínaje měsícem …, a to v částce …,- Kč. Pokud po vydání faktury  
za služby bude zbývat částka k doplacení, bude ji klient splátkami splatnými vždy k … dni v měsíci 
v částce …,- Kč hradit až do úplného uhrazení celkové výše odměny advokátky, pod ztrátou výhody 
splátek. Splátka je uhrazena připsáním příslušné částky na bankovní účet advokátky, případně převzetím 
hotovosti od klienta. Strany jsou oprávněny vůči sobě započítat své splatné závazky a pohledávky.

5.2. Advokátka je oprávněna, a to i opakovaně, vyúčtovat klientovi přiměřenou zálohu na odměnu 
advokátky a náklady spojené s poskytováním právních služeb. Záloha je splatná do 10 dnů od doručení  
faktury či zálohy, ve které je vyúčtována.

5.3. Pro případ prodlení klienta s úhradou odměny podle této smlouvy smluvní strany sjednávají 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že klient bude hradit odměnu advokátky v měsíčních splátkách vždy 
k 15. dni v měsíci,  a to v částce ...,-  Kč, až do úplného uhrazení celkové výše odměny advokátky.  
V tomto případě neplatí splatnost faktur stanovená v bodě 1 tohoto článku smlouvy.

VI.
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Kamil Gregorek, 10.1.2012
V případě, že klient bude faktury hradit ve splátkách (po vydání faktury).

Pokud ne, smaže se celé.

Mgr. Martin Kostrhoun, 17.8.2015
Druhá varianta 5.1. - v případě, že klient bude nosit nějaké zálohy dopředu, ještě před vydáním faktury.

Při použití tohoto čl. odmazat čl. 5.1. a 5.4.

Kamil Gregorek, 11.5.2012
VARIANTA I – POUZE HODINOVÁ SAZBA

Ostatní varianty umažte.

Mgr. Martin Kostrhoun, 17.8.2015
POUŽÍT JEDNU ZE TŘÍ BAREVNÝCH VARIANT ČL. IV



6.1. Klient je oprávněn smlouvu kdykoliv, a to bez udání důvodu, písemně vypovědět. Výpověď 
klienta  je  účinná  okamžikem,  kdy  se  o  ní  advokátka  dozvěděla.  Advokátka  je  rovněž  oprávněna 
smlouvu písemně vypovědět. Výpověď advokátky je účinná uplynutím měsíční výpovědní lhůty, jež 
končí poslední den kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi klientovi.

6.2. Advokátka je oprávněna od smlouvy odstoupit:
a)  dojde-li  k  narušení  nezbytné  důvěry  mezi  ní  a  klientem,  projevující  se  zejména  tím,  že  klient  
nerespektuje právní doporučení advokátky
b) 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 
odměnu či zálohu advokátce do deseti dnů od uplynutí splatnosti faktury/zálohy.

6.3. Advokátka  je  povinna  od smlouvy  odstoupit,  nastane-li  některá  z  podmínek  podle  zákona 
č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiných právních předpisů.

6.4. Nedohodne-li se advokátka s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je 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.

6.5. Účinnost  této  smlouvy  končí  rovněž  provedením  všech  úkonů,  které  tvoří  obsah 
poskytovaných právních služeb dle úkonů specifikovaných v čl. I této smlouvy.

VII.

7.1. Advokátka  odpovídá  klientovi  za škodu, kterou mu způsobila  v souvislosti  s  poskytováním 
právních služeb porušením svých povinností podle této smlouvy. Advokátka se může své odpovědnosti  
za škodu zprostit, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které 
na ni lze požadovat.

7.2. 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.

7.3. Advokátka  prohlašuje,  že  je  v  souladu  se  zákonem  o  advokacii  pojištěna  pro  případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, a to do výše 6.000.000,- Kč. Klient 
prohlašuje, že, pokud v konkrétním případě nesdělí advokátce něco jiného, platí, že předvídatelné škody 
způsobené poskytováním právních služeb pro klienta výše uvedenou částku nepřesahují.

VIII.

8.1. Advokátka je povinna v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů,  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  o  nichž  se  dozvěděla  v  souvislosti  
s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokátku zprostit jen klient.
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8.2. 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  
nejvyšší.

IX.

9.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom stejnopisu. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.

9.2. Smluvní vztah mezi advokátem a klientem se řídí právem České republiky. Právní vztahy touto 
smlouvou neupravené nebo ze smlouvy nevyplývající se řídí příslušnými právními předpisy, zejména 
obchodním zákoníkem a zákonem o advokacii.

9.3. Na  doručování  mezi  smluvními  stranami  se  použijí  platné  právní  předpisy  o  doručování 
v občanském soudním řízení včetně vzniku fikce doručení. Za platné doručení se považuje i doručení 
na udanou elektronickou adresu stran.

9.4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, včetně otázek platnosti, výkladu, 
realizace  či  ukončení  práv  z  této  smlouvy,  budou  rozhodovány  s  konečnou  platností  u  stálého 
rozhodčího soudu – Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České  republiky  podle  jeho  řádu  jedním  rozhodcem  jmenovaným  předsedou  tohoto  Rozhodčího 
soudu.

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

V Brně, dne … V Brně, dne …

………………………………… …………………………………
advokátka klient
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Mgr. Martin Kostrhoun, 19.8.2015
Tento odst. lze použít jen v případě, že klient není spotřebitel.

Spotřebitelem nikdy není klient-PO; klient-FO není spotřebitelem, pokud pro něj děláme právní služby v rámci jeho podnikání.

Pokud klient je spotřebitelem (tj. FO, která nejedná v rámci podnikatelské činnosti), pak pro platně uzavřenou rozhodčí smlouvu je třeba samostatná rozhodčí smlouva.


