INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
Informace o poskytování právních služeb advokátní kanceláří pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele
ve smyslu ust. § 419 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“) a kteří hodlají s advokátní kanceláří uzavřít smlouvu o poskytování právních
služeb ve smyslu ust. § 2430 a násl. Občanského zákoníku

KLIENT
Pro účely těchto informací se Klientem rozumí pouze klient v postavení spotřebitele. Spotřebitelem je
ve smyslu § 419 Občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním
jinak jedná.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Michal Kastl, advokát, ev. číslo ČAK: 18580, IČ: 75242397, se sídlem Rubešova 583/2, 120 00
Praha 2.
1.

POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní služby Advokátní kancelář poskytuje zejména v oblasti práva občanského, obchodního,
pracovního, trestního, v oblasti práva nemovitostí a pojišťovnického práva.
Právní služba bude Klientovi v konkrétní věci poskytnuta v souladu s dohodou mezi Advokátní kanceláří
a Klientem, a to ve sjednaném rozsahu. Dohoda o rozsahu služeb může být učiněna písemně i ústně.
2.

ZPŮSOB STANOVENÍ ODMĚNY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE A JEJÍ VÝŠE

Odměna je zpravidla určena dohodou Advokátní kanceláře s Klientem ve smlouvě o poskytování
právních služeb a při jejím sjednání se Advokátní kancelář řídí zejména zákonem č. 85/1996 Sb.,
o advokacii a vyhláškou č. 177/1997 Sb., advokátním tarifem (dále jen „Advokátní tarif“).
Odměnu za poskytované právní služby je tedy možno s Klientem sjednat jako odměnu smluvní, anebo
její výše odpovídá mimosmluvní odměně stanovené podle Advokátního tarifu.
Smluvní odměna je s Klientem sjednána zpravidla ve smlouvě o poskytování právních služeb,
popř. jiným vhodným způsobem (zejména akceptací nabídky Advokátní kanceláře Klientem
prostřednictvím e-mailu či telefonicky). Může být sjednána jako odměna časová dle § 4 Advokátního
tarifu podle počtu hodin právní služby, a to zpravidla ve výši 2.000,- Kč (bez DPH), není-li v konkrétním
případě, s ohledem na složitost věci, dohodnuto jinak, a to za každou započatou hodinu právní služby.
Není-li v konkrétní věci dohodnuto jinak, promeškaný čas bude účtován polovinou této sazby.
Dle dohody účastníků může být dohodnuta též tzv. odměna podílová za vyřízení věci, která může být
stanovena buď pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu vyřizované věci. Také může být
sjednána též odměna za úspěch ve věci, která je vyjádřena zpravidla pevnou částkou
nebo procentuálním vyjádřením v případě, že nastane předem stanovená podmínka (tzv. success fee).
Mimosmluvní odměna je Klientovi účtována dle § 7 Advokátního tarifu v těch případech, kdy se Klient
a Advokátní kancelář nedohodnou na jiné výši nebo formě odměny. Výše mimosmluvní odměny se
stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní
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služby, které Advokátní kancelář ve věci vykonala. Sazba mimosmluvní odměny vychází z tzv. tarifní
hodnoty věci. Advokátní tarif je dostupný například zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=22.
Klient je rovněž povinen uhradit Advokátní kanceláři náklady spojené s poskytnutím služby.
Advokátní kancelář je oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení přiměřené zálohy. Vyúčtování
poskytnutých právních služeb Advokátní kancelář provádí zpravidla po poskytnutí právních služeb.
Klientovi nevznikají žádné náklady související s dodáním služby; případné další náklady na služby se
řídí obecně závaznými právními předpisy. Náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty,
které poskytují služby prostředků komunikace na dálku a neliší se od základní sazby.
3.

ZPŮSOB PLATBY ODMĚNY A NÁKLADŮ

Dle dohody lze platit v hotovosti, bankovním převodem, vkladem na účet Advokátní kanceláře.
4.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Advokátní kancelář je povinně pojištěna z odpovědnosti za újmu způsobenou Klientovi, přičemž
minimální limit pojistného plnění z pojištění advokátů vykonávajících advokacii samostatně činí
5.000.000,- Kč.
5.

PRÁVA KLIENTA Z PŘÍPADNÉHO VADNÉHO PLNĚNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Klient svá práva z případného vadného plnění může uplatnit vůči Advokátní kanceláři v souladu
s ust. § 1914 a násl. Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
6.

ÚDAJ O DOBĚ TRVÁNÍ ZÁVAZKU

Závazky ze smlouvy trvají po dobu poskytování dohodnutých právních služeb.
7.

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Advokátní kancelář je oprávněna smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, dojde-li k narušení
nezbytné důvěry mezi ní a Klientem nebo neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost, případně pokud
Klient přes poučení Advokátní kanceláří o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo
stavovským předpisem, trvá na tom, aby Advokátní kancelář přesto postupovala podle těchto pokynů.
Advokátní kancelář je dále oprávněna smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, nesložil-li
Klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to požádán.
Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.
S ohledem na povahu služeb, které mají být na základě smlouvy o poskytování právních služeb
poskytovány, Klient odesláním poptávky a uzavřením smlouvy o poskytování služeb, není-li
v konkrétním případě dohodnuto jinak, výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta
před uplynutím 14denní lhůty ode dne uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, a to zejména
požadavkem na okamžité řešení záležitosti Klienta, resp. na řešení v dohodnutých termínech.
Klient pak v takovém případě nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku,
byla-li mu právní služba již poskytnuta. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere Klient
na vědomí, že za částečné poskytnutí právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů
pro odpověď Klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně Klientovi poskytnuty.
Bez ohledu na předchozí odstavec, Advokátní kancelář současně poučuje Klienta o možnosti odstoupit
od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření. Oznámení o odstoupení od smlouvy je Klient
oprávněn zaslat na adresu sídla Advokátní kanceláře, či na její jinou kontaktní adresu.
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Advokátní kancelář umožňuje Klientovi odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového
formuláře pro odstoupení, který obsahuje náležitosti stanovené právními předpisy; přijetí oznámení
o odstoupení od smlouvy Advokátní kancelář Klientovi potvrdí bez zbytečného odkladu, případně
Klientovi sdělí, že mu toto právo nepřísluší, a to zejména v případech, kdy Klient požadoval poskytnutí
právních služeb před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení.
Nevyžaduje se, aby Klient uvedl důvod odstoupení, a s právem odstoupit od smlouvy není spojen žádný
postih. Využije-li Klient právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou,
pokud Klient v jejím průběhu odešle Advokátní kanceláři oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Dojde-li k oprávněnému odstoupení od smlouvy a byla-li již právní služba Klientovi poskytnuta alespoň
částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část ceny za poskytnutí právní služby, a to za služby
poskytnuté do doby kdy bylo Advokátní kanceláři doručeno odstoupení od smlouvy. To platí též
v případě výpovědi smlouvy, byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně.
Odstoupí-li Klient oprávněně od smlouvy před (byť částečným) poskytnutím právní služby, vrátí mu
Advokátní kancelář všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy případně přijal,
a to neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení. Také Klient vrátí Advokátní
kanceláři všechny peněžní prostředky nebo jiné věci, které od něho na základě smlouvy přijal, nejpozději
do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení.
8.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi
advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb, které se nepodaří stranám vyřešit
smírně, je Česká advokátní komora. Více informací naleznete na internetových stránkách tohoto
pověřeného subjektu: www.cak.cz.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(použijte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy – pro více info
viz bod 7 výše)

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Mgr. Michal Kastl, advokát, ev. číslo ČAK: 18580, IČ: 75242397, se sídlem Rubešova 583/2,
120 00 Praha 2, email: kastl@akkastl.cz
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od níže uvedené smlouvy o poskytování
právních služeb (*)
- Datum uzavření smlouvy (*)/datum objednání právních služeb(*)/datum obdržení právních služeb(*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*)
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*)
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
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