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1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH 

SLUŽEB 

[1] Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah mezi Mgr. Martinem Loučkou, advokátem se sídlem 

Pernerova 676/51, 186 00 Praha 8-Karlín, ev. č. ČAK 19058, IČO 06485596, DIČ CZ9206043561 (dále jen 

„Advokát“) a klientem při poskytování právních služeb. 

1.1 Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb 

[2] Právní vztah založený těmito obchodními podmínkami má rámcový charakter a jen na jejich základě není 

klient povinen ve vztahu Advokátovi učinit jakékoli dílčí zadání a Advokát není povinen poskytovat jakékoli 

služby. Právní služby budou poskytovány na základě oboustranně schválené smlouvy o poskytování 

právních služeb, ve které bude stanoveno konkrétní dílčí zadání stanovující rozsah služeb. 

[3] Smlouva o poskytování právních služeb obsahující dílčí zadání může být sjednána v písemné formě, v to 

počítaje i elektronickou podobu (např. e-mailem), či ústně. Dílčí zadání musí obsahovat údaje nezbytné pro 

vyhodnocení možnosti poskytnout požadovanou právní službu Advokátem, podrobnosti o povaze věci a 

její hodnotě, lze-li určit, a informace o dosavadním stavu věci a případných již učiněných úkonech klientem 

či jeho jiným zástupcem. 

1.2 Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování právních služeb 

[4] Advokát není povinen dílčí zadání akceptovat a požadovanou smlouvu o poskytování právních služeb 

uzavřít. Klient bere na vědomí, že Advokát je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout také z důvodů 

stanovených předpisy o advokacii, a to z důvodů uvedených v odstavci [34] písm. a) až e) níže. 

2 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

2.1 Advokát 

[5] Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, je při tom 

povinen důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a 

příkazu klienta pokládá za prospěšné. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo 

stavovským předpisem. Advokát poskytne klientovi přiměřené poučení v situaci, ve které by tento rozpor 

měl nastat. 

[6] Advokát je povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas 

vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů. 

[7] Peníze a jiné hodnoty, které Advokát převzal ke stanovenému účelu, je povinen opatrovat s péčí řádného 

hospodáře; nesmí je použít jinak než ke stanovenému účelu. 

[8] Klienti souhlasí s tím, že Advokát je oprávněn uvádět služby poskytnuté na základě smlouvy o poskytování 

právních služeb dle těchto obchodních podmínek jako svou referenci, a to v rozsahu jména či firmy klienta, 

obecného popisu charakteru poskytovaných služeb a časového rámce jejich poskytování. 
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[9] V dalších otázkách je Advokát povinen řídit se právními předpisy upravujícími výkon advokacie, stejně jako 

stavovskými předpisy. 

2.2 Klient 

[10] Klient má právo, aby Advokát bez zbytečného odkladu poskytl stručné vysvětlení prováděných úkonů, 

pokud se tak nestalo při jejich odsouhlasení s klientem.  

[11] Advokát na požádání klientovi vydá veškeré podklady, které od klienta v souvislosti s poskytováním 

právních služeb obdržel. Stejně tak je klient oprávněn žádat vydání všech výstupů, které Advokát pro 

klienta během poskytování právních služeb vytvořil. V případě, že jsou tyto dokumenty nadále nezbytné 

pro poskytování právních služeb Advokátem, Advokát je oprávněn zhotovit si veškeré nezbytné kopie či 

zálohy. 

[12] Klient je povinen Advokátovi poskytovat veškerou potřebnou součinnost, kterou po něm bude Advokát 

požadovat za účelem poskytování právních služeb. I bez vyzvání je klient povinen Advokáta informovat o 

nových či dosud neoznámených skutečnostech, které mají vliv na poskytování právních služeb Advokátem 

a které se týkají právní věci dle smlouvy o poskytování právních služeb. 

[13] Klient je povinen i po skončení poskytování právních služeb, respektive po ukončení smlouvy o poskytování 

právních služeb, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se Advokáta, jeho interních 

systémů, procesů a dalších aspektů jeho podnikání, stejně jako jeho spolupracovníků, ledaže se jedná o 

informace Advokátem zveřejněné či všeobecně známé, aniž taková všeobecná známost plyne z porušení 

povinnosti mlčenlivosti klienta či třetí osoby. 

[14] Klient je dále povinen Advokátovi za jeho služby včas platit sjednanou odměnu a případně náhradu nákladů 

či dalších výdajů. 

[15] Klient je oprávněn veškeré původní výstupy, které vznikly v rámci poskytování služeb Advokátem, použít 

pouze k účelu vyplývajícímu z dané služby nebo z dohody s Advokátem. Jakékoliv jiné užití podléhá 

předchozímu písemnému souhlasu Advokáta. 

3 ODMĚNA ADVOKÁTA A NÁHRADA VÝDAJŮ 

3.1 Smluvní odměna 

[16] Ve smlouvě o poskytování právních služeb může být sjednána odměna hodinová, paušální, či podílová. 

[17] Je-li sjednána hodinová odměna, vypočítává se celková výše odměna za každou započatou čtvrthodinu 

poskytování služeb. V rámci dílčího zadání s hodinovou sazbou může být sjednána nejvyšší přípustná výše 

odměna či nejvyšší přípustný počet hodin, které je Advokát oprávněn na dané dílčí zadání účtovat klientovi. 

[18] Paušální sazbou odměny se rozumí odměna stanovená pevnou částkou za určité časové období služeb 

nebo vyřízení celé záležitosti nebo její dílčí části. 

[19] Je-li sjednána podílová odměna, náleží z hodnoty movité či nemovité věci, která je předmětem sporu, 

anebo z úspěchu ve věci, jde-li o peněžitá či jiná obdobná plnění. Za úspěch ve věci se považuje částka, 

která je klientovi přiznána, je-li žalobcem, anebo částka, ohledně které je žaloba zamítnuta, je-li klient 

žalovaným. 



Obchodní podmínky – poskytování právních služeb   

  4 

[20] Klient bere na vědomí, že vznikne-li mu nárok na náhradu nákladů řízení v občanském soudním řízení, výše 

této náhrady nemusí nutně reflektovat skutečné náklady klienta na zastoupení Advokátem v případě, že 

byla sjednána smluvní odměna za poskytování právních služeb. Výši soudem přiznané náhrady určuje 

advokátní tarif, tj. vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách 

advokátů za poskytování právních služeb. 

[21] V případě úschovy peněžních prostředků připadají případné přírůstky hodnot Advokátovi jako součást 

odměny za poskytování služeb; tím není dotčeno jiné ujednání o odměně či stanovení odměny dle 

mimosmluvního mechanismu níže. 

[22] Odměna v podobě náhrady za promeškaný čas za dobu strávenou na cestě, kterou Advokát realizuje 

v rámci poskytování právních služeb klientovi, činí jednu polovinu hodinové sazby, je-li sjednána. Totéž 

platí při zpoždění jednání před soudy a jinými orgány, trvá-li zpoždění déle, než půl hodiny. 

3.2 Mimosmluvní odměna 

[23] V případě, že ve smlouvě o poskytování právních služeb není sjednána žádná smluvní odměna, použije se 

pro výpočet odměny Advokáta advokátní tarif, tj. vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o 

odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. 

3.3 Náhrada nákladů a dalších výdajů 

[24] V případě sjednání smluvní odměny se klienta zavazuje kromě odměny za právní služby uhradit Advokátovi 

vynaložené hotové výdaje související se službami, a to zejména náklady na poštovné, kolky, soudní a 

notářské poplatky, překlady, posudky a cestovné. 

3.4 Placení odměny 

[25] Advokát je oprávněn požadovat složení přiměřené zálohy na odměnu za poskytování služeb předem nebo 

kdykoliv během poskytování služeb; to platí i ohledně nutných hotových výdajů. 

[26] Nedosažení zamýšleného výsledku není důvodem k nezaplacení či jednostrannému snížení smluvní 

odměny; nárok na náhradu škody v případě vadného poskytnutí služeb tím není dotčen. 

[27] Vyúčtování poskytnutých služeb bude prováděno měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc, v případě zadání 

nepřesahujícího do několika kalendářních měsíců pak po jeho dokončení; smluvní strany se mohou 

dohodnout, že i zadání přesahující do několika měsíců bude vyúčtováno jako jeden celek až po jeho 

dokončení. Ve vyúčtování Advokát uvede, za která dílčí zadání účtuje výslednou odměnu, přičemž do 

tohoto vyúčtování zahrne  

a) všechny právní služby poskytované na základě hodinové sazby či na základě mimosmluvní odměny, 

které byly v období rozhodném pro dané vyúčtování poskytnuty, a  

b) všechny právní služby se sjednanou paušální či podílovou odměnou, jejichž dílčí zadání či jejich 

samostatně oddělitelné části byly v období rozhodném pro dané vyúčtování dokončeny. 

[28] Odměna Advokáta je uváděna či sjednávána vždy bez DPH. K odměně za poskytování právních služeb bude 

při vyúčtování připočtena DPH v zákonné výši. Splatnost faktur činí 14 dní. 

[29] Byl-li v souvislosti se sjednáním dílčího zadání stanoven odhad pracnosti v případě použití hodinové sazby, 

není tento odhad považován za nejvyšší přípustnou odměnu (či nejvyšší přípustný účtovatelný počet hodin) 
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a odměna se vypočte jako součin hodinové sazby a skutečného počtu hodin poskytování právních služeb. 

V rámci dílčího zadání může být nicméně sjednána nejvyšší přípustná výše odměna či nejvyšší přípustný 

počet hodin; v takovém případě se ustanovení předchozí věty nepoužije a Advokát je oprávněn v rámci 

daného dílčího zadání účtovat nejvýše v rámci sjednaného omezení. 

[30] V případě prodlení se zaplacením odměny Advokátovi je Advokát oprávněn až do úplného zaplacení 

přerušit poskytování právních služeb klientovi. 

[31] Bude-li v soudním nebo jiném řízení, ve kterém Advokát zastupoval klienta, přiznána klientovi náhrada 

nákladů tohoto řízení a tato náhrada bude vyplacena Advokátovi, Advokát ji bez zbytečného odkladu 

vyplatí klientovi. Klient souhlasí, že Advokát je oprávněn započíst na pohledávku klienta na výplatu náhrady 

nákladů řízení dle předchozí věci své (i nesplatné) pohledávky vůči klientovi týkající se odměny za 

poskytování právních služeb či záloh na tuto odměnu. 

4 UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

4.1 Ukončení poskytování služeb klientem 

[32] Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb (tedy dílčí zadání) vypovědět kdykoliv, a to i bez 

udání důvodu. 

[33] Výpovědní doba při ukončení smlouvy o poskytování právních služeb klientem činí 2 měsíce od posledního 

dne kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď doručena Advokátovi. 

4.2 Ukončení poskytování služeb Advokátem 

[34] Advokát je oprávněn dílčí zadání vypovědět, jestliže: 

a) v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se 

zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, 

b) osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní služby žádá, poskytl již v téže věci 

nebo věci související právní služby advokát, s nímž vykonává advokacii společně, 

c) by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutí 

právních služeb žádá, neoprávněně zvýhodnit, 

d) projednání věci se zúčastnil Advokát, případně osoba Advokátovi blízká, 

e) zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy Advokáta nebo osoby 

Advokátovi blízké,  

f) došlo k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou 

součinnost, 

g) 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,  

h) klient nesložil přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to 

Advokátem požádán. 
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[35] Zvětší-li se v průběhu poskytování právní služby podstatně rozsah možné odpovědnosti Advokáta za škodu, 

je povinen rozsah svého pojištění pro případ odpovědnosti za škodu přiměřeně rozšířit, případně od 

smlouvy s klientem, jehož se to týká, odstoupit. 

4.3 Další ustanovení o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb 

[36] Při ukončení poskytování právní služby je Advokát povinen klientovi nebo jeho zástupci na jeho žádost 

vydat bez zbytečného odkladu všechny pro věc významné písemnosti, které mu klient svěřil nebo které z 

projednávání věci vznikly. 

[37] Ukončení poskytování právních služeb, ať již výpovědí či odstoupením, se dotýká jen konkrétního dílčího 

zadání a nemá vliv na rámcový vztah mezi Advokátem a klientem založený těmito obchodními 

podmínkami. 

[38] Po ukončení smlouvy o poskytování právních služeb není Advokát povinen činit jakékoli další úkony ve věci 

klienta. 


