
 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
Šindelka & Lachmannová advokáti s.r.o., IČO: 077 47 276,  

se sídlem Slavětínská 1146/39, Praha 14 - Klánovice  
(„Advokátní kancelář“) 

 

1. Smlouva o poskytování právních služeb 
 

1.1 Smlouva o poskytování právních služeb může být klientem („Klient“) a Advokátní kanceláří uzavřena 
zejména (i) ve formě samostatné smlouvy o poskytování právních služeb nebo (ii) na základě žádosti 
klienta učiněné písemně, e-mailem nebo ústně za předpokladu, že Advokátní kancelář bezodkladně zadání 
Klienta potvrdí písemně nebo e-mailem.  
 

1.2 Tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování právních 
služeb, není-li jejich použití smluvními stranami výslovně vyloučeno.  
 

1.3 Rozsah služeb poskytovaných Advokátem Klientovi může být rozšířen či upřesněn nad rámec služeb 
zahrnutých do smlouvy dle článku 1.1 („Počáteční služby“), a to na základě instrukcí Klienta k poskytnutí 
právních služeb nezahrnutých do Počátečních služeb, přičemž Advokátní kancelář (i) tuto instrukci potvrdí 
nebo (ii) bude konat v souladu s instrukcí Klienta, přičemž akceptace takové instrukce ze strany Advokátní 
kanceláře nastane tím, že takovou službu poskytne, resp. zajistí její poskytování. Přijetí instrukce nebo 
poskytnutí služby se považuje za dohodu o rozšíření rozsahu služeb dle této Smlouvy („Další služby“).  
Počáteční služby a Další služby jsou dále společně označovány jako „Služby“. 
 

1.4 Není-li výslovně sjednáno jinak, Služby nezahrnují účetní a daňové poradenství, které si Klient zajišťuje 
prostřednictvím třetích osob podle vlastního výběru. 
 

2. Poskytování služeb 
 

2.1 Advokátní kancelář poskytuje Služby podle pokynů Klienta a v souladu s platnými právními předpisy a 
zásadami řádné odborné péče prostřednictvím kvalifikovaných odborných pracovníků.  
 

2.2 Advokátní kancelář bude mít po celou dobu poskytování Služeb uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ 
odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění minimálně ve výši předepsané pro společnost 
advokátů platnými právními předpisy České republiky (dále jen „Limit pojistného plnění“). V době uzavření 
této smlouvy činí minimální limit pojistného plnění z pojištění společnosti nejméně 50 000 000 Kč za 
každého společníka společnosti s ručením omezeným. 
 

2.3 Pokud by možná výše újmy vyplývající z odpovědnosti Advokátní kanceláře za škodu způsobenou v 
souvislosti s poskytováním Služeb mohla přesáhnout Limit pojistného plnění, Klient se zavazuje Advokátní 
kancelář na tuto skutečnost bezodkladně písemnou formou upozornit. 

 
2.4 Odpovědnost Advokátní kanceláře za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním Služeb nepřesáhne 

výši Limitu pojistného plnění. 
 

3. Odměna a fakturace 
 

3.1 Není-li dohodnuto jinak, Klient platí Advokátní kanceláři odměnu za poskytování Služeb v hodinové sazbě, 
která bude Klientovi sdělena v potvrzení zadání.  
 

3.2 Není-li dohodnuto jinak, odměna je fakturována měsíčně a je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení 
faktury. 
 

3.3 Odměna nezahrnuje přímé výdaje a náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb, např. soudní, 
správní a jiné poplatky, náklady na externí překlady, kolkovné a cestovní výlohy, náklady na notářské 
zápisy apod., které se účtují zvlášť, vedle odměny za poskytování Služeb, a to podle jejich skutečné výše.  

 



 
 

 
 

3.4 Na vyžádání Klienta Advokátní kancelář předloží podrobný rozpis poskytovaných služeb.   
 

4. Povinnosti Klienta 
 

4.1 Klient je povinen Advokátní kanceláři poskytovat včas a v úplnosti veškeré informace, jež si Advokátní 
kancelář vyžádá za účelem poskytování sjednaných služeb. Klient bude dále okamžitě informovat 
Advokátní kancelář o případných změnách, jež by mohly ovlivnit poskytování Služeb. 
 

4.2 Na vyžádání Advokátní kanceláře je Klient povinen bezodkladně poskytnout veškeré informace a 
podklady, které jsou potřebné pro řádné plnění povinností Advokátní kanceláře podle zákona č. 253/2008 
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Poruší-li 
Klient tuto povinnost, je Advokátní kancelář oprávněna vypovědět tuto smlouvu s okamžitou účinností. 
 

4.3 Je-li Klient při sjednání smlouvy o poskytování právních služeb zastoupen třetí osobou, včetně advokátní 
kanceláře nebo jiné osoby poskytující Klientovi právní služby v ČR nebo v zahraničí („Zástupce“), ručí 
Zástupce za závazky Klienta podle smlouvy o poskytování právních služeb.  

 
5. Duševní vlastnictví a právo k užití a využití 

 
5.1 Nebude-li v jednotlivém případě sjednáno jinak, zůstává veškeré duševní vlastnictví Advokátní kanceláře 

existující k datu nabytí účinnosti této dohody a jakékoli jeho změny či rozšíření Advokátní kanceláři. 
 

5.2 Advokátní kancelář udělí Klientovi nevýhradní, nepřenosné a časově neomezené právo k užití duševního 
vlastnictví Advokátní kanceláře, bude-li to nezbytné k využití jednotlivých právních služeb poskytnutých 
Advokátní kanceláří.  Rozmnožování a změny duševního vlastnictví Advokátní kanceláře jsou přípustné, 
pokud jsou nezbytné k tomu, aby mohl Klient využít právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří. 
 

5.3 Jestliže Advokátní kancelář nebo její společníci či zaměstnanci vytvoří jakékoli výsledky zakládající 
autorské právo nebo jiná práva duševního vlastnictví, budou veškerá práva duševního vlastnictví k 
výsledkům činnosti Advokátní kanceláře prováděné pro Klienta za odměnu sjednanou v této dohodě 
převedena na Klienta, a to po uhrazení ceny těchto služeb v plné výši. Není-li z právních důvodů převod 
těchto práv možný, Advokátní kancelář tímto neodvolatelně uděluje Klientovi výhradní, trvalé, 
celosvětově platné a účelově neomezené právo užívat a využívat veškeré výsledky činnosti vytvořené pro 
Klienty, jakož i jejich rozšíření a úpravy.  Udělení výše uvedených práv zahrnuje rovněž právo upravovat, 
rozmnožovat, šířit a využívat tyto výsledky jakoukoli formou, jakož i právo převést užívací právo a vydávat 
podlicence na dobu neurčitou, jež jsou obsahově neomezené. Jestliže je Klient spoluautorem, vzdává se 
Advokátní kancelář svého podílu na právech na využití předmětných výsledků; jestliže jsou spoluautory 
zaměstnanci nebo společníci Advokátní kanceláře, zajistí Advokátní kancelář, aby od nich získal veškerá 
práva k užití a využití příslušných výsledků, jakož i prohlášení o vzdání se jejich práv. 
 

6. Důvěrný charakter informací a ochrana údajů 
 

6.1 Advokátní kancelář je povinna zachovávat mlčenlivost o všech informacích a poznatcích týkajících se 
jakýchkoli záležitostí Klienta, jež bude mít k dispozici a jež získá v souvislosti s touto smlouvou, a to v 
souladu a s výhradou předpisů a ustanovení zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů („Důvěrné informace“). 
 

6.2 Advokátní kancelář přijme vhodná opatření k ochraně Důvěrných informací před neoprávněným 
sdělením, rozmnožením nebo užitím, jakož i před jakoukoli formou neoprávněného přístupu či zneužití. 
 

6.3 Nesdělí-li Klient písemně jinak, je Advokátní kancelář oprávněna uvádět, že zastupovala Klienta v 
předmětné věci pro účely své propagace, včetně jakýchkoli reklamních materiálů. 
 
 

7. Doba platnosti a ukončení dohody 
 

7.1 Není-li ujednáno jinak, Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb kdykoli ukončit výpovědí 



 
 

 
 

doručenou Advokátní kanceláři. Advokátní kancelář je oprávněna tuto smlouvu kdykoli ukončit výpovědí 
doručenou Klientovi. Výpovědní lhůty činí jeden měsíc s tím, že výpovědní doba začne běžet prvním dnem 
v měsíci následujícím po doručení výpovědi příslušné straně. Klient je povinen v případě výpovědi 
bezodkladně uhradit Advokátní kanceláři zůstatek odměny, na který jí vznikl nárok, a veškeré náklady a 
výdaje, jež jí při poskytování Služeb vznikly. Povinnosti Advokátní kanceláře pro případ ukončení smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčeny. V případě porušení povinností Klienta, zejména v případě prodlení 
Klienta s úhradou odměny po dobu delší než 14 dnů, je Advokátní kancelář oprávněna smlouvu vypovědět 
bez výpovědní doby.  
 

7.2 Výpověď musí být podána písemně nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené při 
uzavření smlouvy o poskytování právních služeb . 
 

8. Předpoklady 
 

8.1 Není-li sjednáno jinak, činí Advokátní kancelář veškeré odhady časové náročnosti a výše odměny 
poskytnuté Klientovi v průběhu poskytování Služeb na základě těchto předpokladů: 
i. Klient bude průběžně, úplně a včasně předkládat požadované informace a dokumenty; 
ii. veškeré služby budou poskytnuty podle právního řádu České republiky; 
iii. na straně Klienta bude působit odborně způsobilá, organizovaná a zkušená kontaktní osoba s 

dostatečnými pravomocemi; 
 
9. Rozhodné právo 

 
9.1 Smlouva o poskytování právních služeb se řídí právními předpisy České republiky. 

 
10. Mimosoudní řešení sporů 

 
10.1 Je-li Klient spotřebitelem, je v případě sporu vzniklého ze smlouvy o poskytování právních služeb 

s Advokátní kanceláří oprávněn požádat o mimosoudní řešení sporů Českou advokátní komoru, se sídlem 
Národní 16, Praha 1. Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz.   
 
 
 

 

 

 


