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OBECNÁ  SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB  

Mgr. Martin Ludvík, advokát - osvědčení České advokátní komory č. 11438, IČ: 71462236; plátce DPH dle rozhodnutí Finančního úřadu pro Zlínsky kraj, Územní pracoviště 

v Rožnově pod Radhoštěm, Čj.: 1833355/14/3307-00510-802043 ze dne 10. 11. 2014; se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 2205, PSČ: 756 61; e-mail: 

insolvence@advokat-roznov.cz, tel.: +420 777 292 598, web: www.advokat-roznov.cz, bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - č.ú. 115-7139130207 / 0100, jednajícím 

osobně nebo 

zastoupen zaměstnancem (dále jen „insolvenční specialista“): 

panem/paní:       osobní číslo:       telefon:       e-mail:       

- na straně jedné a v textu smlouvy dále jako Advokát 

a 

 

pan/paní/obchodní korporace   Klient (jednotlivec/manžel/ obchodní korporace) Klient (manželka) 

Jméno a příjmení / název korporace             

Datum narození             

RČ / IČ             

Trvale bytem dle OP / sídlem             

Kontaktní adresa             

Jméno a příjmení zástupce obchodní korporace             

Číslo  OP  ŘP  Cest. pasu             

Společný závazný e-mail:                                                   Kontaktní telefon:       

- na straně druhé a v textu smlouvy dále jako Klient 

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ), § 16 a následujících zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (AD) a § 3 

a násl. vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (AT), dále jen smlouva: 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Strany shodně prohlašují a svými podpisy této smlouvy potvrzují, že Klient 

před podpisem této smlouvy oslovil Advokáta s žádostí o poskytnutí 

právních služeb.  

1.2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí právních služeb ze strany Advokáta 

ve prospěch Klienta za účelem řešení potřeb a požadavků Klienta 

v souvislosti s jeho civilním, exekučním či insolvenčním řízením a závazek 

Klienta zaplatit za poskytnuté právní služby Advokátovi sjednanou odměnu, 

jak je dále v této smlouvě mezi stranami ujednáno. 

1.3. Uhrazením odměny či její části podle přílohy č. 1 této smlouvy Klient žádá 

Advokáta o poskytování právních služeb v rozsahu odpovídajícím 

vyjmenovanému typu právní služby podle přílohy č. 1 k této smlouvě. 

Předmětem poskytování právních služeb dle této Smlouvy je zejména oblast 

občanského práva, včetně práva exekučního a práva insolvenčního, a to 

především formou poskytování osobních porad a konzultací, případně 

právních porad a konzultací prostředky komunikace na dálku, tedy 

telefonicky, e-mailem, videohovorem apod., včetně dalších právních úkonů 

a služeb, jejichž potřeba vyvstane v souvislosti s insolvenčním řízením 

Klienta či jeho občansko-právní situací či sporem. 

1.4. Právní služby podle této smlouvy zahrnují i osobní účast Advokáta nebo jím 

substitučně pověřeného advokáta pří soudních nebo správních jednáních, 

jichž je Klient účastníkem, včetně jednání s protistranou smluvního či jiného 

právního vztahu, jehož je Klient smluvní stranou, oprávněným nebo 

povinným, dále jen jako Účast u jednání. Klient bere na vědomí, že smluvní 

paušální odměna sjednaná v této Smlouvě nezahrnuje odměnu Advokáta za 

úkony právní služby spočívající v Účasti u jednání, kdy každý úkon právní 

služby bude Advokátem Klientovi vyúčtován nad rámec sjednané paušální 

smluvní odměny a to dle platného ceníku Advokáta. 

1.5. Tato smlouva se nevztahuje na spornou právní agendu (žaloby u soudu), 

pokud se strany výslovně písemně nedohodnou jinak. V těchto věcech 

smluvní strany předpokládají uzavření zvláštní písemné dohody pro každý 

jednotlivý případ sporu nebo zastupování, popř. sjednají dodatek k  této 

smlouvě obsahující nově ujednaný rozsah poskytovaných právních služeb a 

výši odměny Advokáta. 

2. PLNÁ MOC  

2.1. Bude-li pro poskytnutí právních služeb nezbytná plná moc, je Klient povinen 

vystavit tuto Advokátovi bez zbytečného odkladu. 

2.2. Samostatně udělenou písemnou plnou mocí zmocňuje advokáta podle ust. 

§ 441 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, k zastupování v rozsahu 

předmětu této smlouvy, a to zejména v záležitostech jednání s věřiteli 

Klienta, protistranami v občansko-právních vztazích a sporech, exekutory 

vymáhající pohledávky vůči Klientovi, zaměstnavateli Klienta, orgány státní 

správy a subjekty spravující informace o závazkové situaci Klienta, 

insolvenčním soudem a insolvenčním správcem Klienta ve všech věcech 

právní povahy, kdy Advokát je na základě vstavené plné moci oprávněn činit 

a vykonávat veškerá právní jednání a úkony, přijímat doručované 

písemnosti, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a dohody, uznávat 

uplatněné nároky, vzdávat se nároků, podávat opravné prostředky, odpory 

a námitky, vymáhat nároky, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat, 

a to vše i tehdy, je-li k těmto úkonům podle platných právních předpisů 

zapotřebí zvláštní plné moci, kdy veškeré jednání na základě zmocnění je 

advokát povinen předem s klientem projednat a nechat odsouhlasit 

navrhovaný postup. 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ADVOKÁTA 

3.1. Na základě této smlouvy bude Klientovi poskytovat právní služby Advokát, 

který je oprávněn dle § 26 odst. 2) zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii 

v platném znění, se při jednotlivých úkonech právní pomoci poskytovaných 

Klientovi na základě této smlouvy nechat substitučně zastoupit jiným 

advokátem, či nechat zastoupit advokátním koncipientem nebo svým 

zaměstnancem. 

3.2. Advokát se zavazuje poskytovat právní pomoc a služby dle této smlouvy 

řádně a na odpovídající odborné úrovni v souladu se zákonem č. 85/1996 

Sb. zákon o advokacii v platném znění, a v souladu s etickými a stavovskými 

předpisy České advokátní komory. 

3.3. Advokát je při své činnosti vázán obecně závaznými právními předpisy a v 

jejich mezích pokyny Klienta, je povinen chránit a prosazovat práva a 

oprávněné zájmy Klienta a využívat důsledně všechny zákonné prostředky a 
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uplatňovat vše, co v mezích zákona, svého přesvědčení a pokynů Klienta 

pokládá za pro Klienta prospěšné. Advokát není vázán pokyny Klienta, pokud 

jde o obsah právního nebo jiného odborného názoru nebo jsou-li v rozporu 

se zákonem nebo stavovskými předpisy. V těchto případech je advokát 

oprávněn poskytnutí právních služeb odmítnout nebo od této smlouvy 

odstoupit. 

3.4. Advokát je dle § 21 zákona o advokacii povinen zachovávat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, které se dověděl při poskytování právní pomoci 

Klientovi nebo jiné odborné pomoci nebo v souvislosti s  ní. Povinností 

mlčenlivosti jsou rovněž vázání koncipienti a zaměstnanci advokáta. Této 

povinnosti jej může zprostit výhradně Klient písemným vyjádřením nebo 

soud. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na zákonem 

uloženou odpovědnost překazit a oznámit spáchání trestného činu orgánům 

činným v trestním řízení. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA 

4.1. Klient má právo, aby byl advokátem průběžně informován o průběhu 

vyřizování jeho záležitostí, a to zpravidla ústní formou při osobních 

jednáních, telefonicky či písemně v elektronické podobě prostřednictvím e-

mailových adres smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. Pro 

účely této smlouvy strany považují elektronickou komunikaci z e-mailových 

adres uvedených v záhlaví této smlouvy za komunikaci činěnou v  písemné 

formě a právně závaznou pro obě smluvní strany. 

4.2. Klient se zavazuje poskytovat advokátovi včasné, pravdivé, úplné a 

přehledné informace a současně mu předkládat veškeré listiny, které si 

advokát vyžádá a veškeré další jiné doklady a podklady, potřebné k řádnému 

poskytování právní pomoci a právních služeb dle této smlouvy. Dále se klient 

zavazuje poskytovat Advokátovi potřebnou součinnost a odpovídá za včasné 

předložení a faktickou i formální bezvadnost poskytnutých dokladů, údajů a 

informací, jejich kompletnost a odbornost. 

4.3. Klient je povinen po změně kontaktních údajů ohlásit tuto změnu 

Advokátovi písemně do 7 dnů. 

4.4. Klient se zavazuje Advokátovi za poskytnuté služby právní pomoci dle této 

smlouvy zaplatit odměnu za podmínek této smlouvy a jejích příloh. 

5. ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY  

5.1. Za poskytování právních služeb a právní pomoci dle této smlouvy si dohodli 

účastníci této smlouvy, v souladu s ust. §3 vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátní tarif v platném znění, paušální 

smluvní odměnu a dále smluvní odměnu za 1 úkon právní služby nad rámec 

smluvní odměny. 

5.2. Výše odměny Advokáta je vymezena v příloze č. 1 k této smlouvě. V odměně 

není zahrnuta aktuální sazba DPH ve výši 21 %, (advokát je plátcem DPH). 

Paušální smluvní odměna sjednaná v této smlouvě je splatná jednorázově, 

kdy však Advokát podpisem této smlouvy vyslovuje souhlas s částečnými 

úhradami sjednané odměny ze strany Klienta v minimální výši 2.000,- Kč 

měsíčně, kdy v této částce je již zahrnuta aktuální sazba DPH. 

5.3. Platba paušální odměny nebo její první částečná úhrada dle této smlouvy 

bude Klientem uhrazena ve prospěch účtu Advokáta uvedeného v záhlaví 

této smlouvy č. 115-7139130207 / 0100, vedeného u Komerční banky, a.s. ve 

lhůtě do 5 dnů po podpisu této smlouvy. Veškeré další částečné úhrady 

paušální odměny se Klient zavazuje hradit vždy nejpozději k 28. dni každého 

kalendářního měsíce po podpisu této smlouvy do úplného uhrazení 

sjednané paušální odměny. Strany se dále dohodly, že pro identifikaci každé 

platby ze strany Klienta bude vždy použit variabilní symbol, jímž je rodné číslo 

klienta.   

Strany se dohodly, že platby sjednané paušální odměny budou prováděny 

bezhotovostním převodem, případně hotovostním vkladem na pobočce 

Komerční banky, a.s. ve prospěch účtu uvedeného shora. Klient bere na 

vědomí, že hotovostní vklad je ze strany banky zpoplatněn částkou 75,- Kč. 

5.4. Paušální smluvní odměna za právní služby zahrnuje právní služby a pomoc 

tak, jak je uvedeno příloze č. 1. této smlouvy. Součástí paušální odměny 

nejsou cestovní a hotové výdaje vzniklé Advokátovi v souvislosti s plněním 

jeho povinností dle této smlouvy. Součástí paušální odměny nejsou rovněž 

soudní a jiné poplatky ve prospěch Klienta. Právní služby v této smlouvě 

neujednané, poskytnuté advokátem nad rámec této smlouvy, budou 

účtovány podle advokátního tarifu - vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném 

znění, vždy po předchozí dohodě s Klientem.  

6. ZRUŠENÍ SMLOUVY 

6.1. Advokát může tuto smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět: 

- neposkytl-li klient potřebnou součinnost, 
- dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi advokátem a klientem. 
- z důvodů uvedených v § 20 zákona o advokacii 

6.2. Klient může tuto smlouvu vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu, 

zejména v případech: 

-     nezaplatil-li klient včas a řádně dohodnutou paušální odměnu nebo její 

částečnou úhradu za poskytnuté právní služby, zejména je-li v prodlení 

s její úhradou déle než 15 dnů, 

-  je-li advokát v prodlení se splněním požadavku klienta na poskytnutí 

právních služeb delším než 30 dnů, pokud prodlení, není odůvodněno 

prodlením na straně klienta s poskytnutím nezbytných a advokátem 

vyžádaných podkladů, vyjádření, sdělení či dokumentů, či jiné 

součinnosti Klienta Advokátovi nezbytné pro poskytnutí sjednané 

služby právní pomoci 

-      dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a advokátem. 

6.3. Písemná výpověď smlouvy musí být druhé straně řádně doručena. Právní 

účinky výpovědi nastávají dnem jejího doručení druhé smluvní straně. 

6.4. Smlouvu lze vypovědět dle bodu 6.1. a 6.2. kteroukoliv ze stran ve 2 měsíční 

výpovědní lhůtě, která započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena druhé smluvní 

straně. 

6.5. Smlouvu mohou smluvní strany zrušit písemnou dohodou kdykoli. Dohoda 

bude obsahovat ujednání o vzájemném vypořádání závazků a pohledávek.  

7. DALŠÍ UJEDNÁNÍ A PROHLÁŠENÍ STRAN 

7.1. Klient bere na vědomí, že dle zákona o advokacii je Advokát povinen 

archivovat spisovou agendu po dobu pěti let. Po této době může být spisová 

agenda skartována. 

7.2. Advokát odpovídá Klientovi za škodu mu způsobenou v souvislosti 

s výkonem advokacie a poskytováním právních služeb, a to i tehdy, byla-li 

škoda v této souvislosti způsobena zaměstnancem Advokáta, advokátním 

koncipientem či jím pověřeným jiným advokátem. Advokát se zprostí 

odpovědnosti, prokáže-li, že způsobenou škodu nezavinil. 

7.3. Advokát prohlašuje, že je povinen dodržovat mlčenlivost ohledně všech 

informací získaných v souvislosti s poskytováním právních služeb Klientovi. 

Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje také na všechny zaměstnance 

Advokáta, kteří se budou účastnit poskytování právních služeb Klientovi. 

Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost i po skončení právního 

zastupování Klienta. Advokát dále prohlašuje, že jeho spolupracovníci a 

zaměstnanci, kteří nejsou vázáni zákonem o Advokacii ve vztahu 

k povinnosti mlčenlivosti, jsou smluvně vázáni k zachovávání mlčenlivosti o 

všech informacích získaných v průběhu práce pro Advokáta, jeho advokátní 

koncipienty a právníky či právní asistenty. 

7.4. V případě, že budou Advokátovi poskytnuty ze strany Klienta důvěrné 

dokumenty v písemné podobě, Advokát je zajistí před zneužitím. 

7.5. Klient bere podpisem této smlouvy na vědomí, že tato smlouva není 

spotřebitelskou smlouvu ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb. Vyplývá to z ust. §2 

citovaného zákona „O ochraně spotřebitele“, dle kterého se pro účely 

zákona na ochranu spotřebitele sice rozumí jakákoliv podnikatelská činnost, 

která je určena k nabídce spotřebiteli, ovšem s výjimkou činností 

upravených zvláštními zákony, kde se dozor nad ochranou spotřebitele 

svěřuje profesním sdružením. Dle poznámky pod čarou č. 4a) je pak jako 

takový zvláštní zákon uveden zákon ČNR č.128/1990 Sb., což plně platí i pro 

zákon č. 85/1996 Sb. zákon o advokacii. V návaznosti na obsah zákona č. 

89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění, je nutno poukázat na ust. § 

3016, dle kterého ustanoveními Občanského zákoníku nejsou dotčena 

ustanovení jiných právních předpisů o ochraně spotřebitele. 

 

Klient byl Advokátem poučen, že orgánem mimosoudního řešení sporů mezi 

Klientem, jako spotřebitelem, a Advokátem je Česká advokátní komora, se 
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sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1, IČ 66000777, 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607. 

7.6. Svým podpisem Klient souhlasí s pořízením kopie svého občanského  

průkazu, resp. pořízením výpisu o osobních údajích z občanského průkazu, 

ve smyslu zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném 

znění. Svým podpisem dále Klient uděluje souhlas v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, když výslovně 

souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jím poskytnutých 

osobních údajů, a to svého jména, příjmení, čísla OP či cestovního pasu, 

adresy trvalého bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla a svého 

rodného čísla (dále jen „osobní údaje“) Advokátovi. Souhlas se zpracováním 

osobních údajů uděluje Klient dobrovolně a bere na vědomí, že tento 

souhlas může kdykoli písemnou cestou odvolat. 

7.7. Klient prohlašuje, že mu byl Advokátem řádně vysvětlen rozsah jednotlivých 

právních služeb poskytovaných Advokátem na základě této smlouvy a 

způsob odměňování Advokáta za jednotlivé služby zvolené Klientem  dle 

Sazebníku a vyhl. č. 177/1996 Sb. AT. Klient prohlašuje, že rozsahu služeb a 

způsobu odměňování Advokáta rozumí.  

7.8. Klient prohlašuje, že byl Advokátem poučen o možnosti tuto smlouvu 

kdykoli a bez udání důvodu vypovědět. V případě výpovědi ze strany Klienta 

je tento povinen Advokátovi uhradit odměnu za již poskytnuté služby právní 

pomoci.  

7.9. Klient dále prohlašuje, že byl informován o možnosti podat na Advokáta 

stížnost České advokátní komoře (ČAK), dopustí-li se Advokát porušení 

povinností stanovených právními předpisy, popř. smlouvou mezi jím a 

Klientem. 

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

8.1. Nebylo-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy touto smlouvou 

založené zejména zákonem o advokacii č. 85/1996 Sb. v platném znění, 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

8.2. Smlouva může být měněna nebo doplněna na základě dohody stran, formou 

písemného vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě. 

8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana 

obdrží po jednom. 

8.4. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, včetně 

příloh, a prohlašují, že je ujednána svobodně, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

V ……………….………………………… dne ………….…………  

 

 

…………………………………… 

Mgr. Martin Ludvík, advokát 

zastoupen 

panem/paní:        

insolvenčním specialistou 

 

 

 

…………………………………… 

Klient (jednotlivec/manžel/obchodní 

korporace) 

(podpis klienta) 

 

 

 

 

…………………………………… 

Klient (manželka) 

(podpis klienta) 
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Příloha č. 1 – SAZEBNÍK ODMĚNY ADVOKÁTA 

 

Čl. I – SAZEBNÍK ODMĚNY ADVOKÁTA (odměna je uvedena včetně aktuální zákonné sazby DPH ve výši 21%) 

 

 

 

TYP SLUŽBY POPIS SLUŽBY Odměna Advokáta  

PRÁVNÍ ÚKONY JEDNODUCHÉ 

POVAHY BEZ PŘEVZETÍ PRÁVNÍHO 

ZASTOUPENÍ 

Poskytnutí osobních právních porad a konzultací, vyhotovení jednotlivých přípisů, 

odpovědí, námitek, odvolání či výzvy jednorázové povahy, příprava právního stanoviska 

v časové náročnosti zpravidla nepřesahující 2 hodiny 

3 500,- Kč 

 

 

PRÁVNÍ ÚKONY KOMPLEXNÍ 

POVAHY S PŘEVZETÍM PRÁVNÍHO 

ZASTOUPENÍ 

Poskytnutí osobních právních porad a stanovisek komplexního charakteru, vyhotovení 

přípisů, odvolání či výzev v časové náročnosti zpravidla nepřesahující 5 hodin s převzetím 

právního zastoupení klienta v dané věci 

7 900,- Kč 

 SEPIS INSOLVENČNÍHO NÁVRHU 

BEZ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ 

Sepis insolvenčního návrhu na právnickou osobou – obchodní korporaci výhradně dle 

dokumentace poskytnuté klientem včetně porady s klientem 
19 900 Kč 

 SEPIS INSOLVENČNÍHO NÁVRHU S 

PRÁVNÍM ZASTOUPENÍM 

Příprava a sepis insolvenčního návrhu na právnickou osobou – obchodní korporaci 

s převzetím právního zastoupení a podáním k soudu včetně porady s klientem 
27 900 Kč 

 ODMĚNA ADVOKÁTA ZA 

ČASOVOU NÁROČNOST 

Odměna za každou následující hodinu odvedených právních služeb poskytnutých nad 

rozsah zahrnutý ve službách výše 
2 000,- Kč / hod. 

 ODMĚNA ZA PRÁVNÍ KONZULTACI Odměna za právní konzultaci s advokátem či pověřeným zaměstnancem – hodinová 

sazba za každou započatou hodinu. 
2 000,- Kč / hod. 

 ODMĚNA ZA 1 ÚKON PRÁVNÍ 

SLUŽBY 

Odměna za 1 (jeden) úkon právní služby nevyjmenované shora spočívající zejména 

v Účasti u jednání, jak je tato definována v odst. 1.4. Smlouvy 
2 000,- Kč / 1 úkon 

  

 

Čl. II – DPH 

Advokát je od 10. 11. 2014 plátcem DPH. Všechny ceny uvedené v tomto sazebníku jsou vyčísleny včetně aktuální sazby 21% DPH. 

 

 

Prohlašuji/prohlašujeme, že jsem se se sazebníkem seznámil/a a souhlasím/e s ním. 

 

Dne ………………………………   PODPIS KLIENTA:   ……………………………………………………………… 

     (jednotlivec/manžel/obchodní korporace) 

 

Dne ………………………………   PODPIS KLIENTA:   ……………………………………………………………… 

     (manželka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


