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Obchodní podmínky upravující poskytování právních služeb  
Mgr. Martina Kašpara, advokáta  

(dále též jen „obchodní podmínky) 
 
Tyto obchodní podmínky upravují podmínky poskytování právních služeb poskytovaných Mgr. Martinem Kašparem, 
advokátem (dále jen „advokát“), poskytovaných ať už na základě smlouvy o poskytování právních služeb, anebo na 

základě ústního pokynu klienta. 
 

Obchodní podmínky jsou uzavírány dle § 1751 občanského zákoníku. 
 

Preambule 
 
Advokát vydává za účelem zajištění jednotného řádu poskytování právních služeb následující obchodní podmínky.  
 

I.  
Rozsah poskytovaných právních služeb 

 

1) Advokát se zavazuje poskytovat klientovi právní služby podle zadání klienta, ve všech věcech sjednaných 
smlouvou o poskytování právních služeb anebo dle ústního pokynu klienta, není-li uzavřena písemná smlouva o 
poskytování právních služeb. Advokát neposkytuje právní služby, u nichž by bylo třeba použít cizího práva příp. 
cizího jazyka a případů, kdy se jedná o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (o tom mohou strany 
uzavřít samostatnou smlouvu o poskytování právních služeb, případně její dodatek). 

2) Klient se zavazuje za činnost advokáta zaplatit advokátovi smluvní odměnu, uhradit náklady vzniklé 
s vyřizováním předmětné věci a za ztrátu času, vše v rozsahu a způsobem ujednaným ve smlouvě o poskytování 
právních služeb, popř. dle ústního pokynu klienta po dohodě s advokátem, a obchodních podmínkách.  

3) V případě poskytování právních služeb potvrdí klient ústně anebo písemně advokátovi zadání jednotlivých úkolů 
(postačí e-mailem). Poskytování právních služeb započne poté, co i advokát bude souhlasit písemně s jejich 
zadáním (postačí potvrdit e-mailem). 

 

II. 

Práva a povinnosti advokáta a klienta 

 

1)  Advokát při poskytování právních služeb: 

- je povinen chránit práva a oprávněné zájmy klienta a využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat 
vše, co dle svého přesvědčení, odborných znalostí, zkušeností a pokynů klienta pokládá za prospěšné, 

- se řídí pokyny klienta, pokud byly uděleny v souladu s právními předpisy a stavovskými předpisy České 
advokátní komory; advokát je povinen bez zbytečného odkladu oznámit klientovi všechny okolnosti, které 
zjistí při zařizování záležitostí, jež mohou mít vliv na změnu pokynů klienta, 

- je povinen plnění předmětu této smlouvy s klientem průběžně konzultovat a na požádání klienta poskytovat 
potřebná vysvětlení k věci, 

- zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem advokacie; klient 
bere na vědomí, že této mlčenlivosti není advokát vázán pouze v zákonem vymezených případech. 

2)  Bude-li nutno při poskytování právních služeb udělit advokátu plnou moc, bude taková plná moc udělena 
bez zbytečného odkladu, co o ni advokát požádá. Advokát je ve všech věcech oprávněn za sebe ustanovit 
advokátního koncipienta anebo svého zaměstnance, je-li to vhodné a účelné, s čímž klient výslovně souhlasí. 

3) Klient se zavazuje: 

a) poskytnout advokátovi přesné a úplné údaje o své věci,  

b) vyvíjet součinnost s advokátem k dosažení účelu této smlouvy; za tím účelem zejména klient: 

- určí kontaktní osobu, jež bude právní službě k dispozici při plnění úkolu a tato osoba bude odpovědná 
za zajištění dokladů k provedení úkolu, které bude advokát požadovat, 
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- předá advokátovi listinné podklady a informace vztahující se k věci, a to, není-li advokátem určeno 
jinak, ve lhůtách nutných pro včasné provedení úkonu právní služby; je-li tato lhůta určena advokátem, 
zavazuje se klient listinné podklady a informace poskytovat ve lhůtě advokátem určené, 

- spojení (zejm. telefonické) na osoby smluvního partnera či protistranu, s nimiž v předmětné věci klient 
bude jednat, pokud s nimi má vést jednání též advokát. 

c) zdržet se jakékoli činnosti, která by advokátovi ztěžovala, popř. znemožňovala plnění předmětu smlouvy 
o poskytování právních služeb. 

 

III. 

Odměna za poskytování právních služeb a náhrada hotových výdajů 

 

1) Advokát poskytuje právní služby zásadně za úplatu ve smyslu vyhl. Č. 177/1996 Sb., v platném znění (advokátní 
tarif). Vznik nároku na odměnu za poskytnutí právní služby je totožný se vznikem klientského vztahu. Za 
sníženou sazbu lze poskytnout právní službu pouze na základě výslovného souhlasu advokáta, učiněného 
v písemné formě. Pro případ, že se advokát s klientem dohodne, že poskytování právních služeb se nebude řídit 
advokátním tarifem, stanovuje se odměna dle těchto obchodních podmínek ve výši 2.900,- Kč + DPH za každou 
započatou hodinu poskytování právní služby advokátem či advokátním koncipientem. 

2) Klient je povinen: 

a) hradit včas a řádně odměnu za poskytnutí právních služeb, zálohy, náklady spojené s poskytnutím právních 
služeb, 

b) nahradit advokátovi účelně vynaložené hotové výdaje, které mu vznikly nebo vzniknou v souvislosti 
s poskytováním právních služeb pro klienta (poplatky, kolky, znalecké posudky a odborná vyjádření, 
překlady, opisy a fotokopie). Na požádání advokáta tyto náklady uhradí klient advokátovi i předem, 
než budou reálně vynaloženy.  

3) Náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas bude hrazena klientem advokátovi 
ve výši dle příslušných právních předpisů (tj. § 13, § 14 vyhl. č.177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
Strany dále zpřesňují svým ujednáním, že: 

 a)  advokát je oprávněn užít osobního automobilu dle svého volného uvážení,  

 b)  jízdné za užití osobního automobilu lze domluvit paušální částkou, 

 c)  výlohy dle § 13 odst. 3) vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v částce 300,-- Kč se platí 
za každou započatou hodinu právní služby či jiné činnosti advokáta; výlohy se týkají veškerých souvisejících 
činností v rámci poskytování právních služeb (administrativa, tisk, kopírování apod.). 

4) Vznik nároku na odměnu za poskytování právních služeb je totožný se vznikem klientského vztahu. 
 Za přiměřenou zálohu na odměnu za poskytování právních služeb a hotové jiné výdaje advokáta se považuje 70 

% odhadované odměny a hotových výdajů, a to po celou dobu klientského vztahu. 
 
 Klient bere na vědomí, že nebude-li platba záloh, odměny či jiných nákladů zaslána pod sjednanými 

identifikačními údaji (č. účtu, var. symbol, popř. jinými údaji vymezenými ve smlouvě o poskytování právních 
služeb či těchto obchodních podmínkách či zálohovém či jiném vyúčtování), pak nemusí dojít k včasnému 
spárování platby s označením klienta, za což advokát nenese odpovědnost a je oprávněn nezačít 
s poskytováním právních služeb, nebo přerušit jejich poskytování anebo odstoupit od smlouvy i bez udání 
důvodu). 

 

4) Přiznaný nárok, včetně vymožené částky (jistiny, příslušenství atd.), bude na základě dohody klienta 
s advokátem požadováno k úhradě protistranou tak, že protistrana zaplatí takové částky na účet advokáta 
vedený u peněžního ústavu. Advokát je oprávněn si z přiznaného nároku odečíst odměnu za zastupování 
před odesláním klientovi. 
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IV. 
Klientské prostředky 

 
1)  Advokát v rámci poskytování právních služeb nakládá s klientskými prostředky. Klientskými prostředky 

se rozumí peněžité plnění, které advokát na základě dispozice klienta, resp. protistrany za souhlasu klienta, 
přijímá do své úschovy (advokátní depozitum), aby je na základě splnění smluvních podmínek vyplatil. 

2)  Advokátním depozitem akreditivním či inkasním se rozumí přijetí či vydání klientských prostředků na základě 
předložení listiny či listin se stanoveným obsahem, a to dle dispozice klienta na základě konkrétního smluvního 
ujednání během klientského vztahu. Advokát je vázán dispozicí klienta a konkrétním smluvním ujednáním i v 
případě zániku klientského vztahu a plnění je povinen poskytnout, či přijmout a poskytnout dle smluvního 
ujednání.  

3) Na režim advokátního depozita akreditivního či inkasního se použijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku 
ohledně smluv o otevření akreditivu a o inkasu.  

4)  Za poskytnutí právní služby dle odst. 2) a 3) tohoto článku IV. obchodních podmínek náleží advokátovi odměna 
ve výši 1% objemu přijatých a vyplacených klientských prostředků, nestanoví-li konkrétní dohoda mezi klientem 
a advokátem jinak.  

5)  Veškeré přírůstky klientských prostředků v advokátním depozitu náleží advokátovi, jakožto paušální náhrada 
hotových výdajů za poskytnutí právní služby ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 věta prvá advokátního tarifu. 

6) Advokátním depozitem správcovským se rozumí převzetí klientských prostředků jménem a na účet advokáta 
a soustavné nakládání s nimi dle dispozic klienta, zejména za účelem optimalizace výnosu či zajištění 
klientských plateb.  

7)  Za právní službu dle odst. 6) tohoto článku IV. Obchodních podmínek náleží advokátovi odměna ve výši 10% 
výnosu klientských prostředků v případě optimalizace výnosu a 1% z objemu příjmů klientských prostředků na 
účet advokáta, v případě zajišťování plateb. V případě kombinace obou základních účelů se odměna advokáta 
stanoví poměrně. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že advokát je oprávněn započíst veškeré své 
pohledávky za klientem z klientských prostředků složených na účtu advokátní úschovy advokáta (např. zálohové 
platby klienta, dlužné částky klienta, které má uhradit advokátovi apod.). 

8)  Klientské prostředky advokát spravuje na kontě v bance či podobném ústavu, odděleně od ostatních 
prostředků advokáta.  

9)  Advokát je oprávněn nakládat s klientskými prostředky výlučně dle písemných dispozic klienta, označených 
vzestupnou číselnou řadou, obsahující označení dispozice a její číslo, předmět dispozice s odkazem na smlouvu 
o poskytováních právních služeb a konkrétní smluvní ujednání, datum, hodinu a podpis klienta, datum, hodinu 
a podpis doručení dispozice advokátovi. Nestanoví-li klient jinak, je advokát povinen dispozici splnit do tří dnů 
od jejího převzetí.  

10)  Advokát je oprávněn použít k administrativně účetním úkonům při nakládání s klientskými prostředky třetí 
osobu. Odpovídá však za škodu touto osobou případně klientovi způsobenou.  

 
 

V. 
Ostatní ujednání 

 
1)  Veškeré platby mezi klientem a advokátem, přesahující jednorázově částku 100.000,- Kč, probíhají zásadně 

bezhotovostní formou na bankovní účet.  
2) Do doby, než bude záloha vymezená v odst. 3) smlouvy o poskytování právních služeb uhrazena, je advokát 

oprávněn nezačínat s poskytováním právních služeb.  
3) Bude-li klient v prodlení se zaplacením kterékoliv zálohy, odměny, hotových výdajů, je advokát oprávněn výkon 

své činnosti: 
i.  přerušit,  
ii.  odstoupit od této smlouvy 
to vše i bez udání důvodu.  
Tato okolnost je mezi smluvními stranami kvalifikována jakožto jeden z důvodů narušení vzájemné důvěry.  

4) Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, výše hodinové smluvní odměny a úkonové odměny 
ujednané ve smlouvě o právních službách se vždy k 1. 4. příslušného kalendářního roku automaticky upravuje o 
inflaci měny vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok. Takto poprvé se výše odměny advokáta 
upraví v roce, jež následuje po roce, v němž došlo k uzavření této smlouvy. 
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5) V případě prodlení s úhradou závěrečného vyúčtování odměny advokáta a jeho hotových výdajů při skončení 
klientského vztahu činí smluvní pokuta za prodlení s úhradou částku 20 % z dlužné částky p.a. 

6)  Klient souhlasí s tím, aby: 

 -  právní služby byly vykonávány substitučně prostřednictvím spolupracujícího advokáta či advokátů, 

 -  část právních služeb anebo jednotlivé úkony byly vykonávány substitučně prostřednictvím advokátního 
koncipienta. 

7) Smlouva o poskytování právních služeb (písemná anebo ústní) je uzavřena na dobu neurčitou s  výpovědní 
lhůtou v délce trvání 15 dnů, která počíná běžet od prvního dne následujícího po dni doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. Smlouva též může být zrušena odstoupením z důvodů vymezených v zákoně popř. ve smlouvě o 
poskytování právních služeb ve spojení s obchodními podmínkami či, byla-li smlouva o poskytování právních 
služeb sjednána k vyřízení určité konkrétní věci, pak splněním tohoto úkolu. 

8) Není-li v této smlouvě o poskytování právních služeb anebo dle ústní dohody dohodnuto jinak, uplatní se pro 
vztahy advokáta a jeho klienta ustanovení příslušných právních předpisů, zejm. zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, 
ve znění pozdějších předpisů. 

9) Smlouvu o poskytování právních služeb s obchodními podmínkami lze zrušit odstoupením z důvodu 
vymezených v příslušných právních předpisech.  

10) Smlouvu o poskytování právních služeb s obchodními podmínkami lze měnit či doplňovat pouze písemně.  
11) Advokát je oprávněn klientovi, který jakýmkoliv způsobem využil právních služeb advokáta, zasílat informativní 

sdělení na e-mailovou adresu klienta, a to i po skončení smluvního vztahu. Klient souhlasí se zasíláním sdělení 
na dobu neurčitou. 

 
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2015 
 
 
 

 
Mgr. Martin Kašpar, advokát 
        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


