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JUDr. Michal Kalenský, advokát a insolvenční správce 
se sídlem Sokolská 1802/32, Nové Město, 120 00 Praha 2  
IČO: 036 59 607 
zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory č. ev. 16066 
bankovní účet č. ú.: 1048192034/3030 vedený u Air Bank a.s.  
(dále též „Advokát“) 
 
a 
 
*** 
bytem / se sídlem *** 
r.č. / IČO: *** 
zastoupená *** 
e-mailová adresa: *** 
telefon: *** 
(dále též „Klient“) 
 
uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „Zákon o advokacii“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

smlouvu o poskytování právních služeb  
(dále též „Smlouva”) 

 

Článek 1. 
Předmět Smlouvy 

1.1. Advokát se touto Smlouvou zavazuje, že Klientovi za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytne 
následující právní služby (dále též „Právní služby“): 
*** 
Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud není dohodnuto jinak, není 
součástí Právních služeb poskytovaných dle této Smlouvy služba spočívající v monitorování osob, 
kterých se týká poskytování Právních služeb, zda vstoupily do insolvence nebo do likvidace,  
a v následném upozornění Klienta na tyto skutečnosti. 

1.2. Klient se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Advokátovi za poskytování Právních služeb odměnu a 
hotové výdaje podle této Smlouvy a splnit další povinnosti vyplývající z této Smlouvy.  
 

Článek 2. 
Práva a povinnosti Advokáta 

2.1. Advokát je při poskytování Právních služeb vázán obecně závaznými právními předpisy a v jejich 
mezích příkazy Klienta, resp. jeho pokyny, pokud nejsou v rozporu s právním nebo stavovským 
předpisem. 

2.2. Advokát je při poskytování Právních služeb povinen: 
2.2.1. postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit práva a takové oprávněné zájmy Klienta, které jsou 

Advokátovi známy; 
2.2.2. jednat čestně a svědomitě. 

2.3. Poskytování Právních služeb bude realizováno Advokátem, případně jeho zaměstnanci. Advokát se dále 
při poskytování Právních služeb může podle § 26 Zákona o advokacii dát zastoupit jiným advokátem, 
advokátním koncipientem či jiným zaměstnancem.  

2.4. Advokát poskytující Právní služby je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
dozvěděl v souvislosti s poskytováním Právních služeb, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně 
známé; tato povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance Advokáta, včetně 
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advokátních koncipientů. Povinnosti mlčenlivosti dle předchozí věty může Advokáta zprostit pouze 
Klient svým písemným prohlášením adresovaným Advokátovi. Závazek k zachovávání mlčenlivosti 
trvá i po zániku této Smlouvy. 

Článek 3. 
 Povinnosti a prohlášení Klienta 

3.1. Klient je povinen předat včas Advokátovi veškeré informace a podklady, jež jsou nutné k řádnému 
poskytování Právních služeb. 

3.2. Klient je povinen poskytovat Advokátovi i jinou nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné 
poskytování Právních služeb. 

3.3. Klient prohlašuje, že  
3.3.1. Advokát je oprávněn v souvislosti s poskytováním Právních služeb dle této Smlouvy komunikovat 

s Klientem prostřednictvím jeho e-mailové schránky uvedené v záhlaví této Smlouvy,  
3.3.2. pravidelně kontroluje obsah své e-mailové schránky uvedené v záhlaví této Smlouvy a zavazuje se, 

že tak bude i nadále činit, a 
3.3.3. Advokát je oprávněn považovat veškerou korespondenci učiněnou prostřednictvím e-mailové 

schránky uvedené v záhlaví této Smlouvy za korespondenci učiněnou Klientem se všemi s tím 
spojenými důsledky.  

3.4. Odstavce 3.3. se použijí obdobně na e-mailovou schránku, kterou Klient sdělí Advokátovi nebo 
prostřednictvím které Advokáta kontaktuje Klient, jeho zaměstnanec či jiná osoba dle pokynu či 
vědomí Klienta.  
 

Článek 4. 
Smluvní odměna a náklady 

4.1. Klient se zavazuje zaplatit Advokátovi smluvní odměnu stanovenou jako časová odměna podle počtu 
hodin poskytování Právních služeb, přičemž sazba za 1 hodinu poskytování Právních služeb činí *** 
(slovy: ***). Sníženou sazbou ve výši 500,- Kč za 1 hodinu jsou účtovány administrativní úkony, čas 
strávený cestou do místa, kde jsou poskytovány Právní služby, a zpět (např. jednání u Klienta nebo 
cesta na soud či jiný orgán), a čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo 
jiným orgánem. 

4.2. V souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále „Advokátní tarif“), náleží 
Advokátovi mimo smluvní odměny též náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s 
poskytováním Právních služeb (zejména soudní a jiné poplatky, odměny notářů, znalců, tlumočníků 
a překladatelů, poštovné, telefonní hovorné, cestovní výdaje, poplatky za úřední ověření listin a 
podpisů, poplatky za konverze, poplatky za ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy) 
s tím, že výše této náhrady odpovídá skutečné výši hotových výdajů, přičemž výše cestovních výdajů se 
řídí právními předpisy o cestovních náhradách; Advokát je oprávněn k vynaložení hotového výdaje bez 
předchozího souhlasu Klienta. 

4.3. Advokát je oprávněn vyzvat Klienta, aby zaplatil hotové výdaje dle odst. 4.2. této Smlouvy (především 
soudní a jiné poplatky, odměny notářů, znalců, tlumočníků a překladatelů) přímo oprávněné třetí osobě 
(např. soudu či jinému orgánu veřejné moci, notáři, znalci, tlumočníkovi, překladateli apod.). Pokud tak 
Klient neučiní, není Advokát povinen za žádných okolností tyto náklady takovéto třetí osobě platit, a to 
ani v případě, pokud by jejich nezaplacením měla vzniknout Klientovi újma. 

4.4. Částky smluvní odměny a náhrady hotových výdajů jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, jež se k 
nim připočítává v souladu se zvláštními právními předpisy. 

4.5. Smluvní odměnu a náhradu hotových výdajů bude Advokát účtovat Klientovi na základě faktur, které 
budou vystavovány v intervalech určených Advokátem, přičemž splatnost těchto faktur bude zpravidla 
15 dnů od jejich vystavení. Klient souhlasí s tím, že faktury mu mohou být zasílány i elektronicky na e-
mailovou adresu Klienta uvedenou v úvodu této Smlouvy; v takovém případě budou faktury 
považovány za doručené v okamžiku jejich odeslání Advokátem na tuto e-mailovou adresu Klienta. 
S ohledem na znění stavovských předpisů, kterými je Advokát vázán, nebudou faktury obsahovat 
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konkrétní specifikaci jednotlivých úkonů právních služeb poskytnutých Advokátem; tato specifikace 
však bude uvedena v příloze faktury. 

4.6. Na základě žádosti Advokáta poskytne Klient Advokátovi, třeba i opakovaně, zálohu na smluvní 
odměnu či na náhradu hotových výdajů ve výši určené Advokátem; povinnost poskytovat Právní 
služby, příp. vynaložit jednotlivý hotový výdaj vzniká v takovém případě, při respektování povinností 
stanovených stavovskými předpisy, až složením příslušné zálohy. Část složené zálohy (maximálně 
v rozsahu 50 %) může být Advokátem vyúčtována až při ukončení poskytování právních služeb. 
Smluvní strany se dohodly, že Klient poskytne Advokátovi prozatím zálohu na smluvní odměnu ve výši 
*** Kč. 

4.7. Klient dále prohlašuje, že si je vědom rizika, že pokud je/bude v souvislosti s poskytováním Právních 
služeb zahájeno soudní řízení,  

4.7.1. bude v případě neúspěchu ve věci povinen zaplatit protistraně náklady řízení; 
4.7.2. nelze zcela vyloučit, že celkové náklady spojené s poskytováním Právních služeb (včetně smluvní 

odměny) mohou dosáhnout, případně i převýšit peněžní hodnotu právní věci, jež je předmětem 
poskytování Právních služeb, jakož i to, že při stanovení náhrady nákladů řízení přiznávané případně 
Klientovi rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu se výše odměny Advokáta určuje zásadně podle 
ustanovení Advokátního tarifu o mimosmluvní odměně. 

4.8. Pokud je předmětem poskytování Právních služeb obhajoba Klienta, bere Klient na vědomí, že i 
v případě, kdy bude věc odložena, trestní stíhání zastaveno nebo bude zproštěn obžaloby, nebudou mu 
nahrazeny náklady řízení. 

4.9. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že ustanovení této Smlouvy se obdobně použijí i na 
Právní služby poskytnuté Advokátem Klientovi přede dnem uzavření této Smlouvy. Advokát je 
oprávněn takto poskytnuté Právní služby vyúčtovat a Klient je povinen za ně uhradit odměnu dle této 
Smlouvy. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že Advokát je oprávněn započítat svoji pohledávku z titulu smluvní odměny 
či náhrady hotových výdajů dle této Smlouvy na peněžní prostředky Klienta, které budou Advokátovi 
zaplaceny třetí osobou ve prospěch Klienta (např. z důvodu vymožení pohledávky Klienta), a dále na 
peněžní prostředky zaplacené Advokátovi z titulu přiznané náhrady nákladů řízení.  

Článek 5. 
Trvání smlouvy 

5.1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 
5.2. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní době. Výpovědní doba 

začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím 
posledního dne příslušného kalendářního měsíce. 

5.3. Zánikem Smlouvy není dotčeno právo Advokáta na zaplacení odměny a hotových výdajů, na které 
vznikl Advokátovi nárok za trvání Smlouvy. 

Článek 6. 
Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právní řád České republiky. Vzájemné právní 
vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této 
Smlouvě, se řídí především Zákonem o advokacii a občanským zákoníkem. 

6.2. Klient bere na vědomí, že Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi 
advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je 
www.cak.cz. 

6.3. Pokud si budou smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou doručovat nějaké písemnosti, budou se 
považovat za doručení této písemnosti mimo jiné i následující případy: 

6.3.1. adresát odmítne osobní předání nebo doručení poštou; 
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6.3.2. pokud bude písemnost, která byla doručována poštou formou doporučené zásilky na adresu 
uvedenou v úvodu této Smlouvy nebo na jinou doručovací adresu písemně oznámenou odesílateli v 
souladu s tímto ustanovením, uložena na poště jako nedoručená a nebude vyzvednuta adresátem do 
10 dnů od takového uložení, přičemž za doručení se považuje 11. den od uložení. 

6.4. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž Advokát a Klient obdrží po jednom stejnopisu. 
6.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož níže připojuje svůj vlastnoruční podpis. 
 

 
V Praze dne _____________________ 
 

V Praze dne _____________________ 

  
  

  
___________________________________ ___________________________________ 

JUDr. Michal Kalenský 
advokát a insolvenční správce 

Klient 
 

 
 


