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Všeobecné podmínky právních služeb
Stanovené v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Platné od 1. 10. 2022
1.Uzavření smlouvy

3. Práva a závazky advokáta

1.1. Smlouva o právních službách (dále také jen
„smlouva“) mezi klientem a advokátem se uzavírá:

3.1. Advokát je povinen jednat při poskytování
právních služeb v zájmu klienta, čestně a svědomitě,
v souladu s právním řádem České republiky a
stavovskými a etickými pravidly výkonu advokacie.

-

písemně na zvláštní listině s odkazem na tyto
všeobecné podmínky,
nebo udělením plné moci, předáním pokynů či
objednávkou právních služeb klientem a
souhlasem advokáta požadované právní služby
poskytnout.

1.2. V případě, že klient vyjádří souhlas s těmito
všeobecnými podmínkami po uzavření smlouvy,
všeobecné podmínky se stávají součástí smlouvy od
okamžiku jejího uzavření.
1.3. Smlouva se řídí těmito všeobecnými
podmínkami a dále ust. § 2430 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o příkazu a
zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších přepisů, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Právní služby
2.1. Právní služby se poskytují zejména
následujícími způsoby:
-

poskytováním právních porad osobně v sídle
advokáta, popř. na jiném dohodnutém místě,
poskytováním právních porad prostřednictvím
elektronických komunikací,
poskytováním písemných právních porad,
rozborů a posudků,
přípravou a sepisováním hmotněprávních a
procesních dokumentů,
uskutečňováním právních jednání a procesních
úkonů jménem a na účet klienta,
jednání s fyzickými a právnickými osobami a
orgány veřejné moci.

2.2. Právní služby advokát poskytuje ve své pracovní
době, tzn. v pracovní dny od 8:00 do 17:00. Mimo
tuto dobu advokát poskytuje právní služby jen na
základě zvláštní dohody s klientem, popř. je-li to to z
povahy věci nezbytné pro ochranu zájmů klienta.

3.2. Advokát je povinen postupovat s náležitou
odbornou péčí a uplatnit v zájmu klienta vše, co
podle svého přesvědčení pokládá za nutné na
ochranu oprávněných zájmů klienta.
3.3. Advokát není vázán právním názorem klienta.
Advokát rámcově seznámí klienta se svým
postupem, rozumnými alternativami a právními
důvody, které jí k určitému způsobu poskytování
právních služeb vedou.
3.4. Informace o stavu věcí, které jsou předmětem
poskytování právních služeb, advokát poskytuje
klientovi:
-

-

na žádost klienta,
nastala-li podstatná událost ve věci nebo je
nutno sdělit klientovi průběžný výsledek
právních služeb,
je-li to potřebné pro další postup ve věci.

3.5. Právní služby muže poskytovat místo advokáta
jiný jím pověřený advokát nebo zaměstnanec
advokáta. Advokát přímo odpovídá klientovi za
činnost těchto osob.
4. Práva a závazky klienta
4.1. Klient se zavazuje poskytnout advokátovi
veškeré informace, doklady a pomůcky potřebné
k řádnému poskytování právní služby.
4.2. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že
advokát není oprávněn prověřovat klientem
poskytnuté informace ani doklady a neodpovídá za
výsledek právní služby v případě, že klient poskytne
nepravdivé či neúplné informace či doklady,
neposkytne veškeré informace a dokumenty
vztahující se k případu nebo je poskytne opožděně.
4.3. Klient je povinen respektovat právní názor
advokáta a jeho postup ve věci. Klient bere na
vědomí a souhlasí s tím, že porušení této povinnosti
muže být důvodem ztráty důvěry mezi advokátem a

klientem a vést k výpovědi smlouvy advokátem.
Klient má právo na to, aby mu advokát podrobněji
vysvětlil právní stanovisko, na němž je založen
zvolený způsob poskytování právních služeb. Klient
má právo požádat o druhý názor na vlastní náklady.
4.4. Klient podle potřeby konkrétního úkonu
poskytované právních služeb udělí advokátovi
plnou moc zvláštní listinou.
5. Palmáre
5.1. Klient se zavazuje zaplatit za právní služby
poskytnuté advokátem odměnu a dále náhradu za
promeškaný čas, náhradu hotových výdajů a
cestovních nákladů v souvislosti s poskytováním
právních služeb (dále také jen „palmáre“).
5.2. Není-li to sjednáno jinak, odměna za hodinu
právních služeb činí 3 000 Kč bez DPH, a to za
každou započatou čtvrthodinu. Odměna zahrnuje
běžné administrativní náklady a výdaje vynaložené
advokátem v souvislosti s poskytováním právních
služeb.
5.3. Není-li to sjednáno jinak, náhrada za hodinu
promeškaného času v souvislosti s poskytováním
právních služeb činí 1 500 Kč bez DPH, a to za
každou započatou půlhodinu.
5.4. Advokátovi náleží dále náhrada hotových
výdajů vynaložených v souvislosti s poskytováním
právních služeb ve skutečně vynaložené výši.
5.5. Advokátovi náleží dále náhrada cestovních
nákladů v souvislosti s poskytováním právních
služeb určená podle platných ustanovení zákoníku
práce o cestovních náhradách. Cestovní plán a
cestovní náklady advokáta musí být předem
odsouhlaseny klientem, s výjimkou cest do 24 hodin
na území České republiky.
5.6. Palmáre je splatné na základě palmárního účtu
(faktury) advokáta, vystaveného ke dni poskytnutí
právních služeb nebo k poslednímu dni
kalendářního měsíce za uskutečnění každého
dílčího plnění, kterým je poskytování právní služby v
tomto kalendářním měsíci. V účtu je zohledněna
poskytnutá záloha. Speci kace poskytnutých
právních služeb a nákladů tvoří přílohu k
palmárnímu účtu. Palmáre je splatné ve lhůtě a na
bankovní účet uvedené v palmárním účtu.
5.7. Advokát je oprávněn požadovat zálohu na
palmáre v přiměřené výši splatnou na základě
zálohové nebo proforma faktury. V případě prodlení
klienta s uhrazením zálohy advokát od prvého dne
prodlení klienta není povinen klientovi poskytovat
dohodnuté právní služby až do dne, kdy klient
zálohu neuhradí, za podmínky, ze neposkytnutí
právních služeb nezpůsobí klientovi škodu. Za
účelem zamezení vzniku škody je advokát povinen

učinit neodkladné úkony v minimálním nutném
rozsahu.
6. Osobní údaje
6.1. Advokát vede evidenci všech svých klientů,
případů, úkonů a dalších relevantních údajů
obsahující osobní a důvěrné údaje, která
shromažďuje, uchovává a zpracovává v souladu se
stavovskými předpisy a s právním řádem České
republiky, zejména zákonem o ochraně osobních
údajů a zákonem o advokacii.
6.2. Advokát se zavazuje, že s údaji o klientovi bude
nakládat v souladu platnými předpisy, zejména
v souladu se nařízením (EU) 2016/679 o ochraně
osobních údajů, bude zajišťovat jejich náležitou
ochranu a kromě případů, kdy je mu sdělení těchto
údajů uloženo či umožněno zákonem nebo
dohodnuto s klientem, je nebude sdělovat třetím
osobám.
6.3. Klient má právo písemně požádat advokáta o
informace, kterými osobními údaji klienta advokát
disponuje, vyžádat jejich kopii a požadovat jejich
změnu nebo odstranění. Advokát této žádosti vyhoví
pouze v rozsahu, který umožňuje nadále plnění
advokátem povinností uložených právními a
stavovskými předpisy.
6.4. Běžná skartace osobních údajů klientů probíhá
v souladu se skartacím plánem advokáta.
Důvěrnost
7. Autorská práva
7.1. Ke všem dokumentům a materiálům
vytvořeným advokátem při poskytování právních
služeb má advokát veškerá autorská práva a práva
související s právem autorským.
7.2. Advokátem vytvořené dokumenty a materiály
jsou určeny jen pro využití klientem.
7.3. Bez předchozího písemného souhlasu advokáta
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění
anebo jakákoliv distribuce všech materiálů, nebo
jejich částí.
8. Řešení sporů
Je-li klient spotřebitelem, zprostředkovatelem
mimosoudního řešení sporu klienta s advokátem je
Česká advokátní komora:
adresa Národní třída 118/16, 110 00 Praha 1,
e-mail epodatelna@cak.cz,
ID datové schránky n69admd.
9. Ukončení smlouvy
9.1. Smlouva zaniká dosažením výsledku právních
služeb, který je předmětem smlouvy. Není-li
dohodnuto jinak, v případě zastupování v řízení před
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orgánem veřejné moci výsledek právních služeb je
dosažen právní mocí rozhodnutí ve věci samé.
9.2. Klient může smlouvu kdykoliv vypovědět a
udělené plné moci odvolat bez uvedení důvodů.
9.3. Advokát může smlouvu, včetně souvisejících
plných mocí, vypovědět v případech, že:
-

-

dojde k narušení důvěry mezi advokátem a
klientem,
klient je více než 15 dní v prodlení s úhradou
palmárního účtu, zálohové nebo proforma
faktury,
klient neposkytuje potřebnou součinnost,
klient neplní své závazky podle smlouvy,
klient nerespektuje odborná doporučení
advokáta,
advokát zjistí dodatečně skutečnosti uvedené v
ust. § 19 zákona o advokacii.

9.4. Výpovědní doba činí 15 dnů ode dne doručení
výpovědi. Pokud se klient odstěhuje na advokátovi
neznámou adresu tak, že mu není možno doručit
výpověď, smlouva zaniká ke dni, kdy se výpověď
vrátí advokátovi jako nedoručená.
9.5. Advokát je povinen během výpovědní doby,
nedojde-li k jiné dohodě, učinit veškeré neodkladné
úkony tak, aby klientovi nevznikla z důvodu zániku
smlouvy škoda. Neodkladnými úkony při
zastupování před orgány veřejné moci jsou procesní
úkony nutné k tomu, aby nedošlo ke zmeškání
procesních lhůt nebo jiným závažným procesním
následkům.

9.8. Klient je povinen zkontrolovat při převzetí
seznam dokumentů i obsah předávaných
dokumentů a jejich převzetí potvrdit svým
podpisem. Na následné reklamace není možno brát
zřetel.
9.9. Dokumentace je klientu předávána zásadně
v sídle advokáta. Pokud se klient přes písemnou
výzvu nedostaví k převzetí spisu, je advokát
oprávněn dokumentaci zaslat na náklady klienta do
místa jeho sídla, či trvalého bydliště. Po uplynutí
doby archivace stanovené stavovským předpisem je
advokát oprávněn dokumentaci skartovat způsobem
vylučujícím porušení povinnosti mlčenlivosti.

Prohlašuji, že jsem seznámen(a) s těmito
všeobecnými podmínkami, které tvoří
nedílnou součást smlouvy o právních službách.
místo:

…………………………………

datum:

…………………………………

podpis klienta:

…………………………………

9.6. V případě ukončení smlouvy splněním
předmětu smlouvy, dohodou, nebo výpovědí je
klient povinen uhradit palmáre za právní služby
poskytnuté do dne ukončení smlouvy a za
neodkladné úkony.
9.7. Po zániku smlouvy předá advokát do 15 dnů
klientovi veškerou dokumentaci takto:
-

-

-

-

dokumenty, které klient předal advokátovi, jsou
vráceny klientovi, advokát si z nich podle své
potřeby pořídí kopie,
rozhodnutí orgánů veřejné moci budou vydány
klientovi v originále, advokát si z nich podle své
potřeby pořídí kopie,
dokumenty a materiály vytvořené advokátem
budou vydány klientovi ve stejnopisech nebo
kopiích, originály si advokát ponechá,
dokumenty vzniklé v elektronické podobě
budou vydány klientovi ve stejné podobě,
pokud klient výslovně netrvá na tom, aby byly
vydány jejích výtisky nebo výsledek
autorizované konverze z elektronické do
listinné podoby.
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