Zn. AK /

/PS

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění
Smluvní strany:
Klient:

……………………………………………………………………………………………………..……,

dat. narození ……………………….…………....……, případně IČ…………………………….………...……

korespondenční adresa (pokud není shodná s adresou pobytu): ……………………..…………………………..……………………………………………………….………..……………………………..…………..……..
e-mail:

……………………..……………………..……………..……

telefon: ……………………..………………………………..…..……
ID datové schránky (v případě, že ji má klient zřízenou): ……………………..…………………………..…………………………..……………
dále jen jako „klient“
Příkazník:

…………………………………………………………………………………………………………………………………,

advokát/ka

IČ: …………………………………………………………., DIČ: ………………………………………………………….
Se sídlem: ………………………………………………………………………………………………………………….
Zapsaný/zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem …………………………………………………………………………………………………..
Příkazník je plátcem DPH
dále jen jako „příkazník“
klient a příkazník budou dále označováni také jednotlivě jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI
dále jen „smlouva“
Čl. I.
Preambule
1.
Smluvní strany činí tímto nesporným, že smluvní vztah založený mezi nimi touto dnes uzavíranou smlouvou se řídí platným a účinným
zněním občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb., v platném znění) a zákona o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb., v platném znění) a jako takový
bude také vykládán.
2.
Klient svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy příkazcem písemně
informován ve smyslu ustanovení § 1811 a 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Čl. II.
Předmět právní pomoci
1.
za

Předmětem právní pomoci je zastupování klienta ve věci vymáhání pohledávky klienta ve výši ………………………………………………………………….. s přísl.
…………………………………………………………..,

nebo za

nar. dne

……………………………………………………………….,

………………………………………………….,

bytem…………………………………………………………………………………. (fyzická osoba nepodnikatel)

IČ ………………………………………………, se sídlem

……………………………………………………………………………………

(fyzická osoba podnikatel),

(dále jen jako „dlužník“), včetně případného zastupování v soudním/rozhodčím řízení (dále jen jako „soudní řízení“).
2.
Klient udělí zvláštní listinou příkazníkovi plnou moc ke všem právním jednáním, která bude příkazník jménem a na účet klienta vykonávat
na základě této smlouvy, přičemž podpis klienta na této plné moci bude úředně ověřen. Klient bere na vědomí, že příkazník se v rámci svého
zmocnění může dát též zastoupit jiným advokátem a že při jednotlivých úkonech může advokáta zastoupit advokátní koncipient, příp. i jiný
kvalifikovaný pracovník advokáta.
3.
Smluvní strany se dohodly, že pro účely vymáhání pohledávky klienta za dlužníkem specifikované v odst. 1 tohoto článku této smlouvy
bude dlužníkovi (případně soudu) sdělen profesní bankovní účet příkazníka, ve prospěch kterého budou poukazovány veškeré platby ze strany
dlužníka (ať již realizované na základě předžalobní upomínky či dohody o smírném vyřešení sporu dobrovolně, anebo na základě pravomocného
rozhodnutí soudu). Klient a příkazník činí tímto nepochybným, že se dohodli na tom, že platby obdržené ze strany dlužníka budou na pohledávku
klienta a pro účely této smlouvy započítávány v tomto pořadí:
1. odměna advokáta (dále jen „náklady na právní zastoupení advokátem“)
2. zaplacený soudní poplatek
3. případné smluvní úroky
4. úroky z prodlení
5. jistina
6. případné smluvní pokuty
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Čl. III.
Odměna příkazníka
1.

Příkazník obdrží za poskytnutou právní pomoc smluvní odměnu:

a) v případě úspěšného mimosoudního vyřešení sporu:
ve výši odpovídající částce nákladů na právní zastoupení advokátem, které budou vyčísleny v předžalobní upomínce, případně dohodě o smírném
vyřešení sporu (příp. dohodě o narovnání), přičemž tyto náklady budou vypočteny jako odměna advokáta dle vyhlášky číslo 177/1996 Sb., advokátní
tarif, v platném znění, za realizované úkony právní služby z tarifní hodnoty, která je představována hodnotou vymáhané pohledávky, když k této
odměně bude připočten režijní paušál ve výši 300,--Kč za každý realizovaný úkon právní služby a DPH ve výši dle platné právní úpravy, které budou
uhrazeny ze strany dlužníka v rámci úspěšného mimosoudního vyřešení sporu. Odměna bude ze strany klienta příkazníku uhrazena formou
započtení pohledávky příkazníka za klientem na úhradu takto stanovené odměny oproti pohledávce klienta za příkazníkem na vyplacení uhrazené
náhrady nákladů řízení ze strany dlužníka (k tomu blíže viz odst. 4 tohoto článku této smlouvy). Odměna je tedy s ohledem na výše uvedené reálně
hrazena z finančních prostředků uhrazených z titulu náhrady nákladů na právní zastoupení dlužníkem;
b) v případě úspěšného soudního vyřešení sporu (žalobě klienta bude vyhověno a bude přiznána náhrada nákladů řízení, spor bude ukončen
soudem schváleným smírem, spor bude ukončen úhradou ze strany dlužníka po důvodném podání žaloby a dojde z tohoto důvodu ke zpětvzetí
žaloby a zastavení řízení o této):
ve výši odpovídající přiznané náhradě nákladů na právní zastoupení advokátem ve prospěch klienta, přičemž tyto náklady budou vypočteny jako
odměna advokáta dle vyhlášky číslo 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, za realizované úkony právní služby z tarifní hodnoty, která je
představována hodnotou vymáhané pohledávky, když k této odměně bude připočten režijní paušál ve výši 300,--Kč za každý realizovaný úkon právní
služby, náklady vynaložené příkazníkem při poskytování právních služeb (typicky cestovné) a DPH ve výši dle platné právní úpravy, které budou
uhrazeny ze strany dlužníka v rámci úspěšného soudního vyřešení sporu (tedy dlužníkem bude uhrazena náhrada nákladů řízení uložená mu
pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu, případně bude náhrada nákladů řízení dlužníkem uhrazena po podání žaloby dobrovolným
plněním). Odměna bude ze strany klienta příkazníku uhrazena formou započtení pohledávky příkazníka za klientem na úhradu takto stanovené
odměny oproti pohledávce klienta za příkazníkem na vyplacení uhrazené náhrady nákladů řízení ze strany dlužníka (k tomu blíže viz odst. 4 tohoto
článku této smlouvy). Odměna je tedy s ohledem na výše uvedené reálně hrazena z finančních prostředků uhrazených z titulu náhrady nákladů na
právní zastoupení dlužníkem;
c) v případě odvolání příkazu ze strany klienta bez udání důvodu či z jiných důvodů, než z důvodů porušení této smlouvy ze strany příkazníka
specifikovaných v čl. IV. odst. 4 této smlouvy:
ve výši odpovídající odměně advokáta vypočtené dle vyhlášky číslo 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, za realizované úkony právní
služby z tarifní hodnoty, která je představována hodnotou vymáhané pohledávky, když k této odměně bude připočten režijní paušál ve výši 300,--Kč
za každý realizovaný úkon právní služby, náklady vynaložené příkazníkem při poskytování právních služeb (typicky cestovné) a DPH ve výši dle platné
právní úpravy, když v tomto případě bude odměna příkazníku uhrazena přímo klientem na základě vystavené faktury (k tomu blíže viz odst. 4 tohoto
článku této smlouvy). Pouze v tomto případě je tedy odměna advokáta hrazena přímo z finančních prostředků klienta.
2.
Příkazníkovi vzniká nárok na zaplacení odměny v případech popsaných v odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku této smlouvy okamžikem, kdy
bude ve prospěch bankovního účtu příkazníka v souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 této smlouvy připsána částka odpovídající odměně advokáta
(nákladům řízení).
3.
Příkazníkovi vzniká nárok na zaplacení odměny v případě dle odst. 1 písm. c) této smlouvy v okamžiku, kdy mu bude doručeno písemné
odvolání příkazu ze strany klienta.
4.

Dohodnutou odměnu vyúčtuje příkazník klientovi na základě vystavené faktury takto:

- v případě odměny stanovené dle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku této smlouvy vyúčtuje příkazník klientovi odměnu na základě faktury, která
bude vystavena příkazníkem do tří dnů poté, co bude ve prospěch bankovního účtu příkazníka připsána částka odpovídající odměně advokáta
(nákladům řízení) uhrazená ze strany dlužníka (v případě dobrovolného plnění ze strany dlužníka), příslušného exekutora vedoucího exekuční řízení
na majetek dlužníka pro vymožení pohledávky klienta, případně insolvenčního správce dlužníka. Faktura bude zaslána klientovi emailem na jeho
emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vzájemném započtení pohledávky klienta na vyplacení částky
odpovídající odměně advokáta (nákladům řízení) na pohledávku příkazníka na zaplacení odměny dle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku této
smlouvy. V den, kdy bude vystavena faktura, zašle příkazník klientovi prostřednictvím emailu na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví této
smlouvy oznámení o započtení pohledávky;
- v případě odměny stanovené dle odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy vyúčtuje příkazník klientovi odměnu na základě faktury, která bude
vystavena příkazníkem do tří dnů poté, co bude příkazníkovi doručeno ze strany klienta odvolání příkazu, přičemž splatnost faktury bude sedm dní
ode dne vystavení a klient bude povinen zaplatit fakturu v termínu splatnosti vystavené faktury na tamtéž uvedený bankovní účet příkazníka.
Faktura bude zaslána klientovi emailem na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5.
Klient není povinen zaplatit příkazníkovi odměnu pouze v situaci, kdy dojde k odvolání příkazu z těchto taxativně stanovených důvodů,
přičemž v takovém případě, je klient povinen důvod odvolání příkazu výslovně uvést a konkretizovat do písemného oznámení o odvolání příkazu:
- příkazník s klientem nekomunikuje, ač byl klientem prokazatelně opakovaně písemně kontaktován a vyzván k nápravě (minimálně 3 x), přičemž
náprava nebyla sjednána ani do 15 dnů od posledního písemné výzvy k nápravě;
- příkazník nedodrží zákonem či soudem stanovenou lhůtu pro učinění úkonu právní služby v rámci předmětu právní pomoci dle této smlouvy.
6.
Smluvní strany činí nepochybným, že jednotlivými úkony příkazníka v rámci poskytování právní pomoci, za něž je účtována odměna ve
výši mimosmluvní odměny v plné výši dle ustanovení § 7 a následujících vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, dle této
smlouvy jsou zejména:
a) převzetí a příprava zastoupení,
c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
d) písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé
(zejména tedy tzv. předžalobní upomínka ve smyslu ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, uplatnění
nároku na zaplacení smluvní pokuty, uplatnění nároku na náhradu škody apod.),
e) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
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f) sepsání právního rozboru věci,
g) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
h) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
i) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k
nim,
j) sepsání listiny o právním jednání.
7.
Smluvní strany činí nepochybným, že jednotlivými úkony příkazníka v rámci poskytování právní pomoci, za něž je účtována odměna ve
výši jedné poloviny mimosmluvní odměny dle ustanovení § 7 a následujících vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, dle této
smlouvy jsou:
a) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,
b) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu
splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
c) odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,
d) jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k
návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
e) účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,
f) účast při přípravě jednání,
g) jednoduchá výzva k plnění.
Čl. IV.
Ukončení smlouvy
1.

Klient může příkaz odvolat podle libosti, a to i bez udání důvodu.

2.
Klient je vždy povinen učinit odvolání příkazu písemně, a to cestou písemného oznámení o odvolání příkazu, které bude doručeno
příkazníkovi, a to buď osobně oproti potvrzení o převzetí ze strany příkazníka, anebo prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu
sídla příkazníka.
3.
V případě, že dojde k odvolání příkazu ze strany klienta bez udání důvodu, případně z jiného důvodu, než je stanoveno v odst. 4
tohoto článku této smlouvy, je klient povinen zaplatit příkazníkovi odměnu v souladu s ustanovením čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
4.
Příkazník může příkaz vypovědět, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost.
Smluvní strany činí nepochybným, že vypovězením příkazu ze strany příkazníka nezaniká nárok příkazníka na odměnu dle této smlouvy.
5.
Příkazník je dále oprávněn příkaz vypovědět také tehdy, pokud klient přes poučení příkazníkem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s
právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby příkazník přesto postupoval podle těchto pokynů., a to ke konci měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď klientovi doručena. Příkazník tak učiní vždy, zjistí-li dodatečně skutečnost uvedenou v §§ 19 a 20 zákona o advokacii.
Smluvní strany činí nepochybným, že vypovězením příkazu ze strany příkazníka nezaniká nárok příkazníka na odměnu dle této smlouvy.
6.
Příkazník je však povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva na základě výpovědi či z jiného důvodu zanikla, činit veškeré neodkladné
úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient příkazníkovi písemně sdělí, že na splnění
této povinnosti netrvá.
7.
Právní vztah mezi příkazníkem a klientem založený touto smlouvou skončí smírným vyřešením věci, případě pravomocným meritorním
rozhodnutím ve věci, pokud neskončí dříve z obecných příčin nebo z důvodů uvedených v odst. 1 až 6 této smlouvy.
Čl. V.
Povinnosti klienta
1.

Klient je povinen poskytovat příkazníkovi veškerou součinnost potřebnou pro poskytování právní pomoci dle této smlouvy.

2.
Klient je povinen uhradit soudní poplatek v případě, že vymáhaná pohledávka bude uplatněna cestou podání žaloby k příslušnému soudu,
a to ve lhůtě stanovené ve výzvě příslušného soudu k úhradě soudního poplatku, která bude klientovi za tímto účelem přeposlána příkazníkem na emailovou adresu klienta uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3.
Klient svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě, že vymáhaná pohledávka bude uplatněna cestou
podání žaloby k příslušnému soudu a žaloba bude zčásti nebo zcela neúspěšná, bude povinen zaplatit protistraně ve sporu náhradu nákladů řízení
stanovenou pravomocným a vykonatelným rozhodnutím příslušného soudu.
4.
Klient svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě, že pro úspěšné vymáhání pohledávky klienta bude
třeba zadat zpracování znaleckého posudku, odborného vyjádření či zajistit jiné důkazy, náklady na zpracování znaleckého posudku, odborného
vyjádření či spojené se zajištěním důkazu nese vždy klient. Potřebu zadání zpracování znaleckého posudku, odborného vyjádření či zajištění jiného
důkazu je příkazník povinen předem s klientem projednat.
Čl. VI.
Povinnosti příkazníka
1.
klienta.

Příkazník je povinen poskytovat právní pomoc včas a řádně, v souladu s platnými právními předpisy a s potřebami a oprávněnými zájmy

2.

Příkazník není vázán příkazy klienta, pokud jde o obsah jeho právního názoru.

3.
Příkazník je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při poskytování právní pomoci, s výjimkou uvedenou
v odst. 4 tohoto článku této smlouvy.
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4.
Klient vložil před uzavřením této smlouvy do aplikace MONEY.TARGET (provozované společností MONEY.TARGET s.r.o., IČ: 07066597,
dále jen jako „administrátor“) určitá data vztahující se k této pohledávce. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že administrátor předal
příkazníkovi veškeré informace, dokumenty a podklady získané od klienta. Klient uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby příkazník
informoval (po dobu trvání této smlouvy) administrátora o tom, zda došlo k vymožení (byť částečnému) vymáhané pohledávky, o realizovaných
úkonech za účelem vymožení vymáhané pohledávky a dále i o výši odměny, na kterou příkazníkovi vznikne nárok na základě této smlouvy. V tomto
směru a rozsahu a výlučně ve vztahu k administrátorovi, tedy klient výslovně zbavuje příkazníka zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta.
5.
Příkazník odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním právní pomoci. Této odpovědnosti se příkazník zprostí, jen prokáže-li,
že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. Klient podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl
příkazníkem informován o tom, že tento má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojistným krytím nejméně v hodnotě 1.000.000,-Kč. Klient se zavazuje
písemně informovat příkazníka o všech případech, kdy v rámci úkonu, který má příkazník učinit, může potencionální škoda na straně klienta převýšit
částku ve výši 1.000.000,-Kč.
Čl. VII.
Společná ustanovení
1.
Klient svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu bylo umožněno seznámit se se Závaznými interními pravidly Příkazníka pro
zpracování osobních údajů dotčených fyzických osob (dále jen „správce osobních údajů“), jako správcem osobních údajů ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – general data protection regulation - dále
jen jako „GDPR“), jehož součástí je i katalog práv klienta jako subjektu údajů, a dále svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl informován
příkazníkem jako správcem osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 13 GDPR .
2.
Příkazník touto cestou informuje klienta a klient svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl příkazníkem informován o tom, že případné
spotřebitelské spory (mezi něž spadají i spory mezi příkazníkem – advokátem a klientem, pokud je klient v postavení spotřebitele) je možno řešit
mimosoudně, přičemž souhrnné informace k této problematice jsou k dispozici na webových stránkách České obchodní inspekce a že všechny
návrhy ve spotřebitelských sporech mezi příkazníkem – advokátem a klientem je třeba zasílat na Českou advokátní komoru (www.cak.cz).
3.
Příkazník touto cestou informuje klienta a klient svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl příkazníkem informován o tom, že aktuální
výše daně z přidané hodnoty (DPH) činí 21% ze základu daně.
Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou shodných stejnopisech, když každý z nich má povahu originálu a stejnou platnost a každý z účastníků
této smlouvy obdrží po jednom jejím stejnopisu.
2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu účastníků.

3.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně a pouze po vzájemné dohodě smluvních účastníků.

4.
Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek či na nátlak kterékoliv
strany, popř. třetích osob. Smlouva byla uzavřena vážně a smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření
vylučovaly. Smluvní strany prohlašují, že se na jednotlivých ustanoveních této smlouvy dohodly jasně a určitě tak, aby z tohoto důvodu mezi nimi
nedocházelo ke sporům. Text této smlouvy zároveň nahrazuje veškeré předsmluvní dohody a zcela přiléhavě a úplně vyjadřuje skutečnou vůli
smluvních stran. Zároveň se konstatuje, že text smlouvy vznikl v důsledku úplného konsensu smluvních stran.
5.
Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost
ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které
se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.
6.

Na důkaz svého shora uvedeného prohlášení pak účastníci smlouvy připojují podpisy smluvních účastníků.

V ………………………………………………………………… dne …………………………………………………………..

Klient:
…………………………………………………………………………………..

Příkazník:
……………………………………………………………………………………

advokát/ka
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