Mgr. Martin Šenkýř, advokát
Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 127, PSČ 686 01
ev. č. ČAK 17840, IČ 06524711
www.msadvokat.cz

Příkazní smlouva
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Klient:
Jméno a příjmení:
Trvale bytem:
Datum narození:
Doručovací adresa:
E-mail:
Telefon:
Bankovní spojení:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

a
Advokát:
Mgr. Martin Šenkýř, advokát
se sídlem Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 127, PSČ 686 01
IČ 06524711, ev. č. ČAK 17840, ID DS zuaxkbp
www.msadvokat.cz, senkyr@msadvokat.cz, tel: 732 47 47 88
Bankovní spojení: 1010487005/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(dále také jako „Advokát“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
1. Klient prohlašuje, že má výslovný zájem o poskytování právních služeb ve věci _______.
2. Advokát se zavazuje, že Klientovi poskytne právní služby specifikované v čl. I odst. 1 této smlouvy
v potřebném rozsahu, a to zejména poskytováním právních porad, zpracováním právních rozborů,
sepisováním listin a podání, zastupováním klienta v jednotlivých řízeních vedených před soudními,
správními a obdobnými orgány, poskytováním obhajoby v trestních věcech, zastupováním při jednání
s protistranami, jakož i dalších forem právní pomoci.
3. Klient se zavazuje uhradit za poskytované právní služby odměnu sjednanou dle této smlouvy, případně
dle příslušných ujednání účinných právních předpisů, zejména vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.
177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Advokátní tarif“).
4. Klient se dále zavazuje udělit Advokátovi plnou moc nutnou k poskytování shora uvedené právní
služby.

732 47 47 88, e-mail: senkyr@msadvokat.cz, ID DS zuaxkbp

II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Advokát se zavazuje při dodržování veškerých právních i stavovských předpisů chránit a prosazovat
oprávněné zájmy Klienta a řídit se jeho pokyny. Advokát zároveň poučuje Klienta, že není vázán těmi
jeho pokyny, které jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, přičemž Klient bere toto
poučení na vědomí.
2. Klient se zavazuje pravdivě a bezodkladně informovat Advokáta o jakékoli skutečnosti, která se týká
věci, v níž Advokát poskytuje právní službu. Advokát zároveň poučuje Klienta, že nepravdivé či
pozdní informování Advokáta může vyústit v neúspěch v předmětné věci.
3. Je-li Klient spotřebitelem a tato smlouva byla uzavřena distančním způsobem, žádá tímto Klient
výslovně Advokáta ve smyslu ust. § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, aby
započal s poskytováním právních služeb bezodkladně, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy.
4. Advokát je oprávněn nechat se při poskytování právní služby zastoupit jiným advokátem či
advokátním koncipientem; Klientovi však odpovídá, jako by poskytoval právní službu sám.
III.
Prohlášení stran
1. Advokát výslovně ujišťuje Klienta, že je dle ust. § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů, povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s poskytováním právních služeb.
2. Advokát zároveň ujišťuje Klienta, že je pro výkon advokátní praxe pojištěn na částku 5,000.000,- Kč
(slovy pět milionů korun českých).
3. Klient prohlašuje, že poskytl Advokátovi úplné a pravdivé informace týkající se poskytování právní
služby.
4. Klient zároveň prohlašuje, že byl dostatečně poučen o možných rizicích spojených s poskytováním
právním služby, jakož i všech jeho dalších právech a povinnostech – zejména skutečnosti, že je
povinen hradit odměnu a náhradu hotových výdajů Advokáta (např. cestovné), dále jednotlivé soudní,
správní či obdobné poplatky a další hotové výdaje. Zároveň bere Klient na vědomí, že v případě
neúspěchu např. při soudním řízení mu může být uložena povinnost nahradit protistraně náhradu
nákladů řízení. Rovněž byl Klient poučen o následcích spojených s neuhrazením soudních či
obdobných poplatků řádně a včas.
IV.
Odměna Advokáta
1. Advokát a Klient se dohodli, že Advokátovi náleží odměna určená následujícím způsobem:
a) Paušální odměna ve výši ____,- Kč.
b) Mimosmluvní odměna za jednotlivé úkony právní služby dle Advokátního tarifu, případně
dle předpisu, který tento předpis nahradí. Tato odměna se určí za podmínek stanovených
v Advokátním tarifu, zpravidla dle hodnoty věci, jíž se právní služba týká. O způsobu jejího určení
byl Klient Advokátem dostatečně poučen.
c) Smluvní odměna za jednotlivé úkony právní služby ve výši ____,- Kč za jeden úkon právní
služby.
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

d) Smluvní odměna ve výši _____,- Kč za jednu hodinu poskytování právní služby.
e) Podílová odměna ve výši ___ % z částky, která bude Klientovi přiznána k zaplacení.
Klient je povinen dále nahradit Advokátovi účelně vynaložené hotové výdaje spojené s poskytováním
právní služby v jejich skutečné výši, a to zejména cestovné, poštovné, soudní, správní či obdobné
poplatky, náklady na vypracování znaleckého posudku atd. Advokát Klienta na nutnost vynaložení
takových nákladů vždy předem upozorní, přičemž Klient prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy
ze strany Advokát poučen o těch výdajích, které při poskytování právní služby specifikované v čl. I.
odst. 1 této smlouvy obvykle vznikají.
Klient je povinen na žádost Advokáta složit předem přiměřenou zálohu na odměnu Advokáta či
hrazení hotových výdajů.
V případě, že Klientovi bude v soudním řízení přiznána náhrada nákladů řízení, a tyto mu budou
rovněž uhrazeny, náleží Advokátovi coby odměna rovněž částka odpovídající rozdílu mezi uhrazenou
náhradou nákladů řízení a odměnou dle ujednání čl. IV. odst. 1 této smlouvy ponížená o hotové výdaje
uhrazené Klientem přiznané v rámci této náhrady nákladů řízení (např. soudní poplatky, cestovné
apod.).
V případě, že bude sjednána Podílová odměna a dojde k ukončení této smlouvy ze strany Klienta před
skončením věci, náleží Advokátovi mimosmluvní odměna určená dle Advokátního tarifu.
Advokát není ke dni uzavření této smlouvy plátcem DPH, k jeho odměně dle této smlouvy tedy
nebude DPH připočítávána. Pakliže se advokát stane plátcem DPH v průběhu trvání této smlouvy,
bude Advokát povyšovat svou odměnu o DPH za ty hodiny či úkony poskytnuté právní služby, k nimž
dojde poté, co se Advokát plátcem DPH stal, a to vždy o částku odpovídající sazbě DPH účinné ke dni
poskytnutí takové právní služby. V případě sjednání odměny paušální částkou či jako odměny podílové
je rozhodující den uskutečnění zdanitelného plnění.
Klient výslovně souhlasí s elektronickou fakturací a žádá, aby faktury byly zasílány na jím v záhlaví
uvedený e-mail. Ve výjimečných případech je možné doručit Klientovi fakturu osobně, případně
doporučeně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
V.
Ukončení smlouvy

1.
2.
3.
4.

5.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Strany jsou oprávněny kdykoli se dohodnout na ukončení této smlouvy.
Klient je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli, a to i bez udání důvodů.
Advokát je povinen v souladu s ust. § 19 a 20 zákona o advokacii vypovědět smlouvu, jestliže po
uzavření této smlouvy zjistí, že:
a) v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu
se zájmy Klienta,
b) osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy Klienta, poskytl již v téže věci nebo věci související
právní služby Advokát, s nímž vykonává advokacii společně (§ 11 odst. 1 zákona o advokacii),
c) by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla Klienta
neoprávněně zvýhodnit,
d) projednání věci se zúčastnil Advokát, případně osoba Advokátovi blízká,
e) zájmy Klienta, jsou v rozporu se zájmy Advokáta nebo osoby Advokátovi blízké.
Advokát je dále oprávněn vypovědět smlouvu:
a) dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi Advokátem a Klientem nebo neposkytuje-li Klient
potřebnou součinnost,
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b)

6.
7.

pokud Klient přes poučení Advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo
stavovským předpisem, trvá na tom, aby Advokát přesto postupoval podle těchto pokynů,
c) nesložil-li Klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to
Advokátem požádán.
Výpověď je nutno učinit písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to bez výpovědní
doby.
Nedohodne-li se Advokát s Klientem jinak nebo neučiní-li Klient jiné opatření, je Advokát povinen
po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb zanikla, činit veškeré
neodkladné úkony tak, aby Klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To
neplatí, pokud Klient Advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.
VI.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti okamžikem jejího podpisu posledního z účastníků této
smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v celkem dvou vyhotoveních s platností originálu každého z nich, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Klient dále prohlašuje, že mu byly samostatně předány Informace o zpracování osobních údajů, a že
byl o jejich znění a důsledcích dostatečně poučen, a bere je na vědomí.
4. Je-li Klient spotřebitelem, mohou být případné spory mezi Advokátem a Klientem řešeny mimosoudní
cestou ve smyslu ust. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
Orgánem pověřeným k řešení těchto sporů je Česká advokátní komora (www.cak.cz).
5. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí přísl. ustanoveními zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších
předpisů, a předpisy souvisejícími. Tato smlouva může být měněna pouze v písemné formě, včetně
mimo jiné i ujednání o smluvních pokutách, prominutí dluhu a odstoupení od smlouvy. Odpověď
strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany měly
možnost ovlivnit podmínky této smlouvy.
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
7. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo
vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany
poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran jiná další práva a povinnosti v souvislosti s
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při
jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve
skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

V _________ dne ___________

V ________ dne __________

_____________________
Klient

___________________
Advokát
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