Advokátní kancelář Kestlová, Rotterová & Mádr
sídlo: Brno, Údolní 65, PSČ 602 00
pobočka: Praha 1, Bolzanova 1, PSČ 110 00
tel. kancelář: +420 731 485 431
e-mail kancelář: info@akkrm.cz
www.akkrm.cz

SMLOUVA o poskytnutí právní služby
znění účinné od 1. 1. 2014
dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 3 a násl. vyhlášky č. 177/1996 Sb., adv. tarif
Příkazce:

Jméno / Firma:
Bytem / Sídlo:
Nar. / IČ:
Jednající osoba:
Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:
(dále jen klient)
a
Příkazník:

Mgr. Michaela Rotterová, advokátka, ev. č. ČAK 11465
Advokátní kancelář Kestlová, Rotterová & Mádr
se sídlem Brno, Údolní 65, PSČ 602 00
pobočka Praha, Bolzanova 1, PSČ 110 00
IČ 42580242
DIČ CZ5752250515
(dále jen advokát)

I. Předmět smlouvy
Advokát se zavazuje poskytnout klientovi právní službu ve věci vymáhání pohledávek za dlužníky klienta dle předaných
podkladů v rozsahu výzva k úhradě, podání návrhu na zahájení soudního či rozhodčího řízení včetně zastoupení v takto
zahájeném řízení, podání exekučního návrhu a zastoupení v takto zahájeném řízení, podání přihlášky pohledávky do
insolvenčního řízení a zastoupení coby věřitele v tomto řízení; jakož i při uzavírání dohod o mimosoudním řešení věci.
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II. Povinnosti advokáta a klienta
Advokát se v zájmu svého klienta zavazuje dodržovat veškeré zákonné a stavovské povinnosti a využít všech možností
daných právním řádem a postupovat dle zákonných a etických pokynů a požadavků klienta.
Klient je povinen advokátovi na jeho žádost poskytnout veškeré doklady a informace potřebné pro vymáhání
pohledávek a odpovídá za jejich úplnost s právnost. Klient je dále povinen advokáta pravdivě informovat o veškerých
úhradách pohledávek vymáhaných pro klienta, a to do pěti dnů od jejich úhrady. Klient je dále bez zbytečného
odkladu povinen advokáta informovat o změně svých osobních a kontaktních údajů a bankovního spoj ení pro
zasílání plateb.
Je-li klient spotřebitelem a tato smlouva je uzavřena distančním způsobem, žádá tímto klient výslovně, aby advokát
započal s poskytováním právních služeb bezodkladně, tj. ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
Klient výslovně souhlasí s tím, aby advokát ve věci vymáhání pohledávek samostatně komunikoval s dlužníky klienta
a dalšími dotčenými osobami, a to včetně zasílání písemných vyjádření ve věci. Klient výslovně zprošťuje advokáta
mlčenlivosti ve vztahu ke skutečnostem souvisejícím s vymáháním pohledávek klienta, a to při veškeré komunikaci
s dlužníky klienta a dalšími dotčenými osobami (zejména zaměstnanci klienta, spolupracovníky klienta).
Od okamžiku podání žaloby advokát provádí vlastní hlídání zjištění úpadku na majetek dlužníků klienta, nenese
však odpovědnost za správnost a úplnost tohoto hlídání a je tedy na klientovi, aby tuto skutečnost hlídal vlastními
prostředky také. Ukáže-li se pohledávka nevymahatelnou (např. bude-li zjištěn úpadek nemajetného dlužníka,
exekutor navrhne zastavení exekuce pro nemajetnost apod.) a nebude-li klient reagovat na žádost advokáta o
udělení souhlasu s ukončením vymáhání pohledávky, je advokát oprávněn ukončit vymáhání pohledávky i bez
stanoviska klienta.
Advokát je oprávněn dát se zastupovat pro jednotlivé právní úkony jiným advokátem či advokátním koncipientem,
tím není dotčena jeho odpovědnost vůči klientovi. Advokát je pro výkon advokátní praxe pojištěn na částku
10.000.000,- Kč. Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou zaviněně způsobí neúplnou nebo nesprávnou
informací nebo škodlivou radou.
Klient dále výslovně souhlasí s tím, že pokud nepožádá o jiný způsob předání podkladů, budou mu podklady týkající
se každé jednotlivé kauzy zaslány jednorázově při ukončení kauzy, a to v elektronické podobě e-mailem na shora
uvedenou adresu nebo poštou na poslední advokátovi známou adresu klienta.

JUDr. Bohumíra Kestlová
Mgr. Michaela Rotterová
JUDr. Vojtěch Mádr

kestlova@akkrm.cz
rotterova@akkrm.cz
madr@akkrm.cz
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III. Odměna za poskytování právních služeb
Klient se zavazuje za poskytnutou právní službu uhradit smluvní odměnu vyčíslenou takto:
a) odměna advokáta se sjednává ve výši úroku z prodlení a jsou-li vymáhány, také směnečného úroku, směnečné
odměny, úroku, poplatku z prodlení, smluvní pokuty a nákladů spojených s vymáháním pohledávky, které
advokát vyčíslí a bude po dlužníkovi požadovat nad rámec jistiny; odměna je však nejméně 1.000,- Kč za každý
případ vymáhání.
b) bude-li advokátem podávána i žaloba nebo jiný návrh k soudu či rozhodci, případně návrh na exekuci, náleží
advokátovi odměna dle písm. a), která se dále zvyšuje o náklady právního zastoupení, pokud budou dlužníkem
uhrazeny. Tyto náklady jsou také nad rámec vymáhané jistiny a jejich výše je ke dni podpisu této smlouvy
stanovena zejména vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, a je zpravidla vyčíslena v rozhodnutí příslušného
orgánu.
Odměna advokáta dle tohoto odstavce je splatná první v pořadí a nepřesáhne částku, kterou dlužník na
vymáhanou pohledávku s přísl. skutečně uhradí, tj. pokud dlužník neuhradí nic, nemá advokát nárok na žádnou
odměnu, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak, případně vyplývá-li to z této smlouvy.
V případech, kdy (i) klient nebude chtít nároky, které by byly odměnou advokáta dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, po
dlužníkovi vymáhat, zejména neudělí souhlas k podání žaloby nebo návrhu na exekuci ani do patnácti dnů od jeho
vyžádání, (ii) klient tuto smlouvu před vymožením vypoví, odvolá plnou moc udělenou advokátovi, pohledávku
postoupí či pověří jejím vymáháním třetí osobu nebo (iii) tuto smlouvu vypoví advokát z důvodů uvedených v čl. IV.
odst. 2 této smlouvy; se ustanovení o odměně uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy neuplatní a klient je povinen
uhradit advokátovi odměnu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, a to bez
ohledu na to, zda dlužník svůj dluh uhradil. To neplatí u zjevně nevymahatelných pohledávek (úmrtí dlužníka, zrušení
konkursu pro nedostatek majetku dlužníka, likvidace nemajetného dlužníka) nebo v případě, že advokát nebude při
vymáhání pohledávky postupovat v zájmu klienta.
2. Advokát má dále právo na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při vymáhání pohledávky pro klienta,
zejména pak soudních poplatků (k 1. 1. 2014 činí 4-5% z vymáhané částky, nejméně 400/800-1.000,- Kč). Pouze
v případech, kdy bude konáno jednání mimo Brno či Prahu, je advokát oprávněn účtovat také cestovné a
promeškaný čas ve výši stanovené právními předpisy.
3. V případě potřeby přistoupit k podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení a zastoupení klienta v takto
zahájeném řízení bude s klientem zpravidla sjednána zvláštní odměna. Bez sjednání zvláštní odměny není advokát
povinen přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení podat a je oprávněn ukončit vymáhání.
4. Odměna i náhrada hotových výdajů se zvyšuje o DPH v zákonné výši (soudní poplatek DPH nepodléhá). Podkladem
pro úhradu odměny a náhrad hotových výdajů jsou faktury vystavené advokátem, splňující ná ležitosti řádného
daňového dokladu, se splatností 14 dnů od vystavení. Smluvní strany se výslovně dohodly, že advokát je oprávněn
svůj nárok na odměnu jednostranně započíst oproti platbám uhrazeným na účet advokáta třetími osobami
(dlužníkem, exekutorem) ve prospěch klienta. Klient souhlasí s elektronickou fakturací. V případě částečné úhrady
dluhu dle této smlouvy je advokát oprávněn započíst toto plnění nejprve na dluh nejdříve splatný.
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IV. Společná a závěrečná ustanovení
Tato smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Advokát je dle ust. § 20 zákona o advokacii mj. oprávněn tuto smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět,
dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost či při
poskytnutí nepravdivých informací ze strany klienta. Advokát je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět, nesložil -li
klient přiměřenou zálohu na náhradu hotových výdajů dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, ačkoliv byl o to advokátem
požádán, případně ohrožuje-li klient jinak řádný a včasný průběh poskytování právní služby dle této smlouvy (např.
nezaplacením soudního poplatku).
Klient je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, s měsíční výpovědní lhůtou.
Klient prohlašuje, že advokátovi dobrovolně poskytl své osobní údaje v záhlaví této smlouvy, že tyto osobní údaje
jsou pravdivé a přesné a zároveň dle zákona o ochraně osobních údajů uděluje souhlas s jejich zpracováním za
účelem a v rozsahu nezbytném pro poskytování sjednaných právních služeb advokátem. Klient dále souhlasí s tím,
že může být advokátem uveden mezi referenčními klienty. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou do jeho odvolání.
Klient může tento souhlas kdykoliv odvolat a má stále právo přístupu ke všem údajům o své osobě.
Písemnosti odesílané klientovi se považují za doručené desátým dnem po jejich odeslání na poslední advokátovi
známou poštovní či e-mailovou adresu klienta i v případě, že nebyly klientem převzaty.
Účastníci smlouvy si zvolili jako rozhodné právo pro posuzování této smlouvy a veškerých vztahů z ní vyplývajících
české právo. Případné majetkové spory z této smlouvy předloží k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v Brně, Česká
republika.

V ____________ dne ___________
klient

V Brně dne ___________
advokát

