Podm ínky sm louvy o poskytnutí právních služeb
Tyto podmínky se vztahují na smlouvu o poskytnutí právních služeb, kterou
uzavřel klient s M gr. Petrem Horáčkem , LLM , advokátem , číslo osvědčení České
advokátní komory 15933, se sídlem Týnská 21, 110 00 Praha 1, PSČ 110 00, číslo účtu:
2111837814/2700 (dále jen „advokát“) dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů
1. Advokát se zavazuje poskytovat klientovi právní služby dohodnuté s klientem. Pokyn může být
udělen písemně, ústně, stejně jako dohoda o rozsahu právních služeb. Tyto podmínky se
uplatní, přijal-li je klient nebo byl-li s nimi srozuměn.
2. Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho
pokyny. Při poskytování právních služeb je advokát nezávislý, je však vázán právními předpisy a
v jejich mezích příkazy klienta. Jsou-li pokyny klienta v rozporu se zákonem nebo stavovským
předpisem, není jimi advokát vázán a je povinen o této skutečnosti klienta informovat.
3. Klient se zavazuje poskytovat advokátovi včas informace, které považuje za úplné a pravdivé, a
předkládat mu materiály potřebné k řádnému výkonu činnosti podle této smlouvy.
4. Klient bere na vědomí, že s přihlédnutím k ustanovení § 26 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii,
ve znění pozdějších předpisů, může právní služby poskytovat anebo advokáta při jednotlivých
úkonech zastoupit jiný advokát nebo advokátní koncipient pouze s předchozím souhlasem
klienta.
5. Není-li v konkrétní věci dohodnuto jinak, stanovuje se odměna advokáta za poskytované právní
služby dohodou obou smluvních stran na částku 2.500 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty
(bude-li advokát v rozhodné době jejím plátcem) v zákonné výši za jednu hodinu právních
služeb. Advokát má vůči Klientovi vedle smluvené odměny a náhrady vynaložených nákladů
nárok na přísudek uhrazený protistranou dle příslušného rozsudku. Klient odpovídá advokátovi
za újmu, která by mu vznikla v souvislosti s plněním Klientových pokynů.
6. Není-li v konkrétní věci dohodnuto jinak, promeškaný čas bude účtován polovinou této sazby.
Klient se zavazuje uhradit advokátovi náklady spojené s poskytnutím služby. Advokát je
oprávněn požadovat od klienta uhrazení přiměřené zálohy.
7. Vyúčtování poskytnutých právních služeb bude provedeno po poskytnutí právních služeb.
Advokát je povinen předem sdělit výši své předpokládané odměny a předpokládaný rozsah
úkonů, které bude muset vynaložit na zpracování té které věci.
8. Advokát je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, dojde-li k narušení nezbytné důvěry
mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost, nebo pokud klient přes
poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským
předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů, nebo nesložil-li
klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem
požádán a dále v dalších případech dle obecně závazných právních předpisů. Klient je
oprávněn tuto smlouvu vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď nabývá účinnosti
doručením druhé straně. Strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2440 odst. 2
občanského zákoníku.
9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2898 občanského zákoníku dohodly na omezení

povinnosti Advokáta k náhradě újmy vzniklé klientovi v souvislosti s poskytováním právních
služeb do výše pojištění odpovědnosti advokáta (nejméně však 10.000.000 Kč).
10. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména, nikoliv však pouze
o těch, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti může
advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta. Klient
prohlašuje, že byl informován o povinnostech, které pro advokáta vyplývají ze zákona č.
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů a z Usnesení představenstva České advokátní komory
č. 2/2008 Věstníku České advokátní komory.
11. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a
spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného
subjektu je www.cak.cz.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2)
stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom (1). Účastníci této smlouvy si její obsah
přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
Advokát: Mgr. Petr Horáček, LLM, číslo osvědčení České advokátní komory 15993, identifikační číslo 87028115, se sídlem Týnská 21,
11000 Praha 1 – Staré Město, tel.: 602 742 675, email: petr@horacek.eu
tímto sděluje před uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb (dále jen „smlouva“) spotřebiteli následují informace:
(i)

totožnost, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty jsou uvedeny v záhlaví tohoto sdělení;

(ii)

označení služby a popis jejích hlavních vlastností: smlouvou se advokát zavazuje poskytovat spotřebiteli právní služby;

(iii)

cena služby, včetně všech daní a poplatků: není-li v konkrétní věci dohodnuto jinak, stanovuje se odměna advokáta za
poskytované právní služby dohodou obou smluvních stran na částku 2.500,- Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty v zákonné
výši (pokud advokát bude v příslušném období jejím plátcem) za jednu hodinu právních služeb, nebude-li ve smlouvě o
poskytnutí právní služby dohodnuto jinak;

(iv)

způsob platby a způsob plnění: spotřebitel hradí cenu za služby bezhotovostně na účet advokáta, popř. v hotovosti dle své volby;

(v)

náklady na dodání: spotřebiteli nevznikají žádné náklady související s dodáním služby; případné další náklady na služby podléhají
předchozímu výslovnému souhlasu spotřebitele nebo se řídí obecně závaznými právními předpisy;

(vi)

údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: advokát
je zavázán plnit ze smlouvy bez vad. Advokát neposkytuje smluvní záruku za jakost plnění. Spotřebitel je vadu plnění povinen
vytknout advokátovi bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak
se projevuje. Je-li vada odstranitelná, může se spotřebitel domáhat buď opravy plnění nebo doplnění toho, co chybí, anebo
přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni plnění řádně užívat, může spotřebitel buď odstoupit od smlouvy,
anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody;

(vii)

údaj o době trvání závazku: závazky ze smlouvy trvají po dobu poskytování dohodnutých právních služeb;

(viii)

podmínky ukončení: advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět v případě, dojde-li k narušení
nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost, nebo pokud klient přes poučení
advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto
postupoval podle těchto pokynů, nebo nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl
o to advokátem požádán a dále v dalších případech dle obecně závazných právních předpisů, klient je oprávněn smlouvu o
poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu; výpověď nabývá účinnosti doručením druhé straně;
strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2440 odst. 2 občanského zákoníku;

(ix)

na základě smlouvy není poskytován digitální obsah.

Ustanovení tohoto odstavce se použije na smlouvu, pokud ji advokát, jako podnikatel, uzavírá se spotřebitelem distančním způsobem
nebo mimo obchodní prostory. Advokát uvádí dále následující informace:
(i)

(náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: náklady na prostředky komunikace na dálku určují
subjekty, které poskytují služby prostředků komunikace na dálku a neliší se od základní sazby;

(ii)

údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu: záloha pro uzavření smlouvy není vyžadována, není-li její
úhrada sjednána v čl. 5 smlouvy;

(iii)

v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany
zavazovat: závazky ze smlouvy trvají po dobu poskytování právních služeb uvedených v čl. 1 smlouvy; možnost ukončení smlouvy
je uvedena v čl. 7 smlouvy;

(iv)

v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího
určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná: spotřebitel hradí advokátovi
odměnu dle čl. 5 smlouvy;

(v)

v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních,
poplatcích a nákladech na dodání nebo služby: v souvislosti s uzavřením smlouvy nehradí spotřebitel žádné daně ani poplatky,
náklady související s dodáním služby jsou uvedeny v čl. 5 smlouvy;

(vi)

údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se
stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru: spotřebitel se může obrátit s konkrétní stížností na advokáta, a to písemně na
adresu jeho sídla, kontaktní adresu nebo elektronickou poštou, advokát stížnost posoudí a spotřebiteli zašle písemné stanovisko,
popř. sdělení o přijatých opatřeních. Spotřebitel se může dále obrátit zejména na Českou advokátní komoru.

(vii)

Advokát poučuje spotřebitele o možnosti spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření.
Oznámení o odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn zaslat na adresu sídla advokáta, či na jeho jinou kontaktní adresu.
Advokát umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení, který
obsahuje náležitosti stanovené právními předpisy; přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy advokát potvrdí bez zbytečného
odkladu. Nevyžaduje se, aby spotřebitel uvedl důvod odstoupení, a s právem odstoupit od smlouvy není spojen žádný postih.
Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím
průběhu odešle advokátovi oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nehradí spotřebitel žádnou
cenu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu advokát všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal,
a to neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení. Také spotřebitel advokátovi všechny peněžní
prostředky nebo jiný majetek, který od něho na základě smlouvy přijal, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení.
Advokát sděluje, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže závazky byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, aby advokát začal poskytovat plnění dle smlouvy ihned po uzavření smlouvy, tedy před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel prohlašuje, že měl možnost se seznámit s těmito informacemi a se zněním nabídky
smlouvy v dostatečném předstihu před jejím uzavřením a že mu byl poskytnut formulář pro odstoupení od smlouvy.
VZOROVÉ POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Právo odstoupit od smlouvy:
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat advokáta: Mgr. Petr
Horáček, LLM,číslo osvědčení České advokátní komory 15993, identifikační číslo 87028115, se sídlem Týnská 21, 11000 Praha 1,tel.: 602
742 675, email: petr@horacek.eu, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však
Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše
oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných
nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi
nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste
výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Mgr. Petr Horáček, LLM,číslo osvědčení České advokátní komory 15993, identifikační číslo 87028115, se sídlem Týnská 21,
11000 Praha 1, tel.: 602 742 675, email: petr@horacek.eu

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

