OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování veškerých právních služeb
společností Advokátní kancelář Janák a partneři s.r.o. se sídlem Rožnovská 241,
74401 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 286 38 824, zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36147 (dále jen Advokát)
prostřednictvím advokátů a advokátních koncipientů, upravují vzájemná práva
a povinnosti Advokáta a Klienta při poskytování právních služeb a jejich
ustanovení jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování právních služeb (dále
jen Smlouva).
2. Ujednání Smlouvy, která se odchylují od ustanovení těchto obchodních
podmínek, mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.
3. Nestanoví-li Smlouva nebo obchodní podmínky jinak, řídí se právní vztahy
mezi Advokátem a Klientem platnými právními a stavovskými předpisy České
advokátní komory (ČAK).

přes poučení Advokáta na tom, aby Advokát postupoval podle jeho
pokynů, které jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem;
c)
písemnou dohodou smluvních stran s účinností k poslednímu dni
kalendářního měsíce, ve kterém je tato dohoda uzavřena, není-li
v takové dohodě sjednán jiný den;
d)
z důvodů stanovených v Občanském zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.
v platném znění) nebo v Zákoně o advokacii (z.č. 85/1996 Sb., v platném
znění) a stavovských předpisech ČAK (zejména etický kodex advokáta).
3. Ke dni ukončení Smlouvy provedou smluvní strany závěrečné vypořádání,
v rámci kterého Advokát vrátí Klientovi listinné dokumenty vyžádané Klientem,
jež jsou v dispozici Advokáta, a Klient zaplatí Advokátu odměnu za právní
služby.
4. Zánikem Smlouvy zanikají i všechny plné moci Klientem Advokátu
v souvislosti s ní udělené.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Obsah právních služeb je stanoven Smlouvou mezi Advokátem a klientem
a pokyny Klienta. V mezích Smlouvy je Advokát oprávněn a zároveň povinen
přizpůsobit obsah služeb maximálnímu hájení práv a oprávněných zájmů klienta
a svým nejlepším odborným znalostem a schopnostem.
2. Termín poskytnutí právních služeb závisí na jejich charakteru a potřebě;
bývá předmětem Smlouvy mezi Advokátem a Klientem. Pokud není dohodnuta
žádná lhůta, platí lhůta přiměřená, určená zejména dle časových možností
Advokáta.
3. Místem poskytování právních služeb je sídlo Advokáta. Klient je oprávněn
žádat přítomnost Advokáta i na jiných místech na území ČR, pokud to bylo
dohodnuto nebo pokud to vyplývá z povahy právní služby. V závislosti na
vzdálenosti cíle cesty a jejího trvání je Klient povinen informovat Advokáta o
místu a času poskytování právních služeb v dostatečném předstihu. Cestovné je
účtováno ve smyslu § 13 odst. 4 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (Advokátní tarif) a podle Zákoníku práce (z.č. 262/2006 Sb., v platném
znění) a prováděcích předpisů o cestovních náhradách, obvykle za použití
osobního automobilu Advokáta.
4. Advokát je povinen poskytovat právní služby Klientovi dle svého nejlepšího
odborného vědomí a svědomí. Za tímto účelem je povinen důsledně využívat
všechny zákonné prostředky a v jejich mezích uplatňovat v zájmu Klienta vše,
co pokládá za prospěšné. Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a
oprávněné zájmy Klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny Klienta není vázán, jsouli tyto v rozporu se zákonem nebo stavovským předpisem ČAK; na to je povinen
Klienta upozornit. Od požadavků Klienta se Advokát může odchýlit jen, jestliže
je to naléhavě nezbytné v zájmu Klienta a Advokát nemůže včas obdržet jeho
souhlas.
5. Advokát je oprávněn pověřit provedením substitučních úkonů právní služby
pro Klienta advokáty, advokátní koncipienty nebo jiné zaměstnance advokátní
kanceláře, případně i jiné spolupracující advokáty a jejich zaměstnance. Další
zmocnění ze strany takového zmocněnce je přípustné. Zmocněný advokát i jeho
případní zástupci jednají za Klienta samostatně.
6. Klient je povinen informovat Advokáta o všech rozhodných skutečnostech,
přičemž odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých podkladů. Advokát tyto
po skutkové stránce nepřezkoumává a vychází z informací Klienta. Zjistí-li
rozpory, je povinen Klienta informovat a společně se je pokusit s Advokátem
odstranit. Advokát neodpovídá za vady poskytnutých právních služeb, které
vzniknou porušením jakékoliv povinnosti Klienta uvedené v tomto odstavci.
7. Klient bere na vědomí, že veškeré dokumenty vypracované Advokátem jsou
duševním vlastnictvím Advokáta chráněným autorskými právy. Advokát
Klientovi poskytuje nevýhradní licenci k využití autorských práva Advokáta
k takovému dokumentu. Klient je oprávněn dokument použít výhradně k účelu,
pro který si jej objednal; není-li tento výslovně sjednán, pak k účelu, pro který
obvykle slouží. Výstupy Advokáta není Klient oprávněn zveřejňovat, šířit či
zpřístupnit třetím osobám, jinak odpovídá za škodu, kterou tím Advokátu
způsobí.

IV. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za poskytování právních služeb je tvořena odměnou Advokáta
a náklady souvisejícími s poskytnutím právních služeb.
2. Odměna Advokáta je obvykle sjednána výslovnou dohodou mezi
Advokátem a Klientem ve smyslu § 1 vyhl. č. 177/1996 Sb. (dále jen smluvní
odměna) zpravidla v samostatné listině, Záznamu či ústním ujednáním. Smluvní
odměna se stanoví podle charakteru a náročnosti věci v hodinové sazbě,
úkonové sazbě, nebo v paušální či podílové výši za dokončení dohodnuté právní
služby.
3. Pokud není výslovně ujednáno ve zvláštní smlouvě jinak, je Advokát
oprávněn výjimečně zvýšit smluvní odměnu až na dvojnásobek, jde-li o zvlášť
mimořádně náročné právní služby, zejména za použití cizího jazyka nebo cizího
práva, za právní služby vysoce specializované a za právní služby, které si Klient
vyžádá mimo běžné úřední hodiny. Běžné úřední hodiny Advokáta jsou v
pracovních dnech v době od 7.00 hodin do 15.00 hodin.
4. V případě sjednání hodinové odměny se odměna účtuje za každou i jen
započatou hodinu poskytování právních služeb. Poskytováním právních služeb
se pro tyto účely rozumí nejen realizace hlavních úkolů a prezentace jejich
výsledků, ale i shromažďování, příprava a studium podkladů, konzultace včetně
telefonických či elektronických, jakož i veškerá další činnost Advokáta
vykonávaná dle pokynů Klienta a v jejich mezích, příp. v zájmu Klienta, nejsouli výslovné pokyny uděleny, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
Za zpoplatněnou se považuje také doba potřebná ke studiu technických norem,
podzákonných právních předpisů technické nebo jinak věcně specifické povahy
a cizího práva včetně práva evropského.
5. Není-li sjednána smluvní odměna, náleží Advokátovi základní mimosmluvní
odměna určená podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o
odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif), v platném znění (dále jen mimosmluvní odměna).
6. Náklady spojené s poskytováním právních služeb (zejm. např. cestovné,
poštovné, hovorné, promeškaný čas aj.) hradí vždy Klient. Náhrada výdajů na
vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné činí paušálně 300,- Kč bez
DPH (tj. 363,- Kč vč. DPH) na jeden úkon právní služby; cestovní výdaje se řídí
právními předpisy o cestovních náhradách. Náhrada za promeškaný čas činí
100,- Kč bez DPH (tj. 121,- Kč vč. DPH) za každou i jen započatou půlhodinu;
tato náhrada se řídí ust. § 14 Advokátního tarifu.
7. Bude-li v případě zastupování klientovi přiznána náhrada nákladů právního
zastoupení Klienta, její případný kladný rozdíl oproti dohodnuté odměně
Advokáta se stává další odměnou Advokáta.
8. Advokát není povinen hradit za Klienta jakékoli náklady, k jejichž úhradě je
povinen sám Klient. Výjimečně, z důvodů rychlosti či vhodnosti a po výslovné
dohodě obou stran Advokát může za Klienta uhradit některé náklady (např.
soudní a správní poplatky, odborné posudky, překlady aj.), ovšem učiní tak vždy
na náklady Klienta. Případné placení těchto nákladů není součástí právních
služeb Advokáta. Uhradí-li je Advokát za Klienta, přefakturuje mu je ve skutečné
výši bez další úplaty.
9. Podle postupu prací je Advokát oprávněn vyúčtovat Klientovi přiměřenou
zálohu na odměnu Advokáta a na náklady související s poskytnutím právních
služeb a Klient je povinen ji dle požadavků Advokáta uhradit. Nesplnění této
povinnosti je důvodem výpovědi Smlouvy o poskytování právních služeb ze
strany Advokáta. V případě, že právní služby budou poskytovány déle než 1
měsíc, souhlasím s tím, aby byly právní služby poskytnuté v jednotlivých
měsících účtovány za každý měsíc zvlášť.
10. K odměně za poskytnutí právních služeb bude připočtena daň z přidané
hodnoty (DPH) v zákonem stanovené výši.
11. Odměna za poskytnutí právních služeb bude Klientovi vyúčtována fakturou
mající náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Na
požádání Klienta bude k faktuře přiložen seznam poskytnutých právních služeb
včetně jejich časové náročnosti. Splatnost faktury je 30 (třicet) dní od jejího
vystavení. Odměna za poskytnutí právních služeb bude Klientovi účtována v
českých korunách, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY A DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
1. Smlouva je uzavřena a rovněž nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku, kdy
obě smluvní strany podepíší objednávku či záznam o sjednané právní službě
(dále jen Záznam) nebo plnou moc nebo Advokát začne konat na základě jinak
projeveného požadavku Klienta. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva může být ukončena z těchto důvodů:
a)
písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany doručenou druhé smluvní
straně, přičemž výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem
následujícím po doručení výpovědi;
b)
písemnou výpovědí ze strany Advokáta i bez výpovědní doby, dojde-li
k narušení nezbytné důvěry mezi Advokátem a Klientem nebo
neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost nebo nesložil-li Klient zálohu
na odměnu za poskytnutí právních služeb nebo nezaplatí-li Klient
vyúčtovanou odměnu za poskytnutí právních služeb anebo trvá-li Klient i

12. V případě sporu ohledně účtování, kdy i po reakci Advokáta na námitky
Klienta nedojde k vzájemné shodě, Advokát a Klient se dohodli, že sporné
účtování bude přepočteno dle následujících pravidel:
i. rozporovaný výpočet hodinové odměny ve vztahu k realizovaným
písemným výstupům bude narovnán tak, že za každou jednu normostranu
písemného výstupu (tj. 1800 znaků vč. mezer) budou účtovány 2 hodiny,
kdy součástí takto vypočtené částky je již i čas strávený nad studiem a
přípravou sepsání písemného výstupu;
ii. rozporovaný výpočet hodinové odměny ve vztahu k účasti na soudním či
jiném jednání bude narovnán tak, že za každou jednu započatou hodinu dle
protokolu o jednání náleží Advokátovi sjednaná hodinová odměna;
iii. rozporovaný výpočet hodinové odměny ve vztahu k času strávenému
přípravou účasti na soudní či jiné jednání bude narovnán tak, že na každou
jednu započatou hodinu dle protokolu z jednání náleží advokátovi odměna
ve výši dvou hodin sjednané hodinové odměny;
iv. rozporovaný výpočet počtu ujetých kilometrů ve vztahu k náhradě
cestovních výdajů bude narovnán tak, že budou použity vzdálenostní údaje
(pro cestu tam i zpět) pro nejkratší trasu dle portálu www.mapy.cz nebo
obdobného;
v. rozporovaný výpočet promeškaného času ve vztahu k náhradě za
promeškaný čas bude narovnán tak, že na každých započatých 30 km cesty
připadá jedna půlhodina promeškaného času.
13. V případě prodlení Klienta s uhrazením odměny za poskytnutí právních
služeb či jiných plateb může Advokát požadovat po Klientovi také zaplacení
úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
14. V případě, že Klient předčasně ukončí poskytování právních služeb nebo
odvolá pokyn Advokátovi, pak je Advokát oprávněn vyúčtovat Klientovi
náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle rozsahu skutečně
vynaložené práce. V případě sporů o výši takto stanovené odměny se využijí
pravidla dle čl. IV. odst. 12 těchto obchodních podmínek.
V. PRÁVA KLIENTA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1. Práva Klienta vzniklá z vadného plnění poskytnutých právních služeb se řídí
obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a
zákonem o advokacii. Klient může uplatnit svá práva vzniklá z vadného plnění
poskytnutých právních služeb v sídle Advokáta. Subjektem mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů mezi Klientem a Advokátem ve smyslu ust. § 14
odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, je České advokátní komora (www.cak.cz).
VI. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
1. Klient bere na vědomí, že v souvislosti s poskytováním právních služeb
dochází ke zpracování jeho osobních údajů ve smyslu Nařízení (EU)
2016/679 (GDPR). Za tímto účelem jsou Klientovi poskytnuty následující
informace:
správce
Advokátní kancelář Janák a partneři, s.r.o.
Rožnovská 241, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ 286 38 824
Kontaktní osoba: advokát poskytující danou právní
službu, jinak Mgr. Radim VAŠENDA. Pověřenec pro
ochranu osobních údajů není jmenován.
účel
Poskytnutí sjednané právní služby.
zpracování
právní důvod
čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracování je nezbytné
pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
a zároveň čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracování
je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje a zároveň čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR: zpracování je nezbytné pro účely
oprávněných zájmů Advokáta.
popis
Klienti a dále jejich smluvní strany, protistrany,
kategorií
dlužníci, účastníci řízení a další subjekty, jichž se daná
subjektů
právní služba týká.
údajů
popis
Jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
kategorií
identifikační či obdobné číslo (bylo-li přiděleno),
osobních
telefonní číslo, e-mailová adresa a je-li toho zapotřebí,
údajů
pak rodné číslo a číslo občanského průkazu.
příjemci
Soudní, správní a obdobné státní orgány a orgány
osobních
samosprávy, je-li to nezbytné k poskytnutí sjednané
údajů
právní služby, a dále subjekty, vůči kterým je
poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí
právní služby (protistrana, právní zástupce protistrany,
smluvní strany Klienta). V odůvodněných případech
Česká advokátní komora. Nejsou plánování příjemci
v třetích zemích ani předávání mezinárodním
organizacím.

lhůta pro
výmaz

technická a
organizační
opatření
zpracovatel

Do doby zániku Advokáta, kdy ve smyslu ust. § 19
odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii,
Advokát i po skončení právní služby v zájmu Klienta
uchovává jeho osobní údaje za účelem slnění jeho
povinnosti odmítnou poskytnutí právní služby jinému,
jestliže v téže věci nebo ve věci související již poskytl
právní služby Klientovi, jehož zájmy jsou v rozporu se
zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá.
Řízený přístup k údajům, školení oprávněných osob,
šifrování elektronických dat.
Nevyužívá se.

VII. KONTAKTNÍ ÚDAJE A DORUČOVÁNÍ
1. Adresa Advokáta pro doručování písemností je:
Advokátní kancelář Janák a partneři, s.r.o.
Rožnovská 241, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
2. V případě, že by Advokát nebo Klient měl v úmyslu změnit adresu pro
doručování, písemně to oznámí druhé smluvní straně.
3. Není-li uvedeno nebo ujednáno jinak, pak účtem pro placení odměny
advokáta je bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 2218816319/0800.
Tento bankovní účet však v žádném případě není účtem pro složení finančních
prostředků do advokátní úschovy.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Jsou-li předmětem právních služeb činnosti uvedené v § 2 odst. 1, písm. g)
zákona č. 253/2008 Sb, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti, v platném znění, byl Klient ze strany Advokáta informován o jeho
povinnostech, zejména o své oznamovací povinnosti vyplývající z ust. § 18
tohoto zákona (oznámení podezřelého obchodu). Klient bere na vědomí, že
Advokát je oprávněn poskytování právních služeb odmítnout nebo vypovědět
v případech stanovených zejména v ust. § 15 zákona, tj. zejména odmítne-li se
Klient podrobit identifikaci, odmítne-li doložit plnou moc osoby, kterou
zastupuje, neposkytne-li potřebnou součinnost při kontrole, nelze-li z jiného
důvodu provést identifikace anebo kontrolu Klienta, má-li Advokát pochybnosti
o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených
dokladů, a je-li Klient politicky exponovanou osobou, pak není-li Advokátovi
znám původ majetku, jehož se právní služba týká.
2. Klient byl poučen o důsledcích vyplývajících z § 347a odst. 1 trestního
zákoníku, který zní takto:„(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před
mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení
předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro
rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl
použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v
úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta.“ V této souvislosti byl Klient také poučen i o tom, že ve smyslu čl. 6 odst.
3 usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku (etický kodex), není advokát
oprávněn bez souhlasu Klienta ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových
informací poskytnutých klientem. Podpisem Smlouvy Klient mimo jiné stvrzuje
i to, že byl poučen o nutnosti sdělit Advokátovi jemu známé informace o
možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou
padělané anebo pozměněné, a pro takový případ s Advokátem projednat vhodný
postup. Bez tohoto upozornění Advokát neodpovídá za věcnou správnost a
autentičnost důkazů, které soudu podle pokynu Klienta předloží. Klient bere na
vědomí, že Advokát je oprávněn odmítnout předložení takového důkazu, má-li
důvodné pochybnosti o jeho pravosti a/nebo autenticitě a v případě, že na jejich
předložení Klient trvá, pak je Advokát oprávněn Klienta požádat, aby důkaz
předložil osobně nebo poskytování právních služeb vypovědět.
3. Veškeré změny či dodatky Smlouvy musí být vyhotoveny písemně.
4. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporu, který vznikne ze Smlouvy
nebo v souvislosti s ní, se nejprve pokusí o smírné vyřešení tohoto sporu, a
teprve v případě neúspěchu uplatní své sporné právo v soudním řízení.
5. Pokud je nebo se stane některé z ujednání Smlouvy nebo ustanovení těchto
obchodních podmínek neplatným či neúčinným, neplatnost nebo neúčinnost
takového ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy nebo
obchodních podmínek jako celku ani jiných ujednání Smlouvy nebo ustanovení
obchodních podmínek, pokud je toto neplatné či neúčinné ujednání nebo
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy nebo obchodních podmínek.
Smluvní strany se zavazují takové neplatné či neúčinné ujednání nebo ustanovení
nahradit novým platným a účinným ujednáním nebo ustanovením, které svým
obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ujednání
nebo ustanovení.
6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 03.06.2019.

