VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen
„VOP“) upravují vztahy mezi Mgr. Martinem
Dymáčkem, LL. M., advokátem se sídlem Nad
Závěrkou 489/16, Praha 6 – Břevnov, PSČ 169
00, IČ 67529763, nebo JUDr. Alenou Pánikovou
Šildovou, advokátkou se sídlem Nad Závěrkou
489/16, Praha 6 – Břevnov, PSČ 169 00, IČ
06469281 na straně jedné (dále každý
jednotlivě i jen „Advokát“) a klientem na
straně druhé (dále jen „Klient“) při
poskytování právních služeb Advokátem
Klientovi.
1.2. Právními službami se pro účely těchto VOP
rozumí veškeré právní služby uvedené
v zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů.
1.3. V případě pochybností platí, že smluvním
partnerem Klienta v konkrétní věci je ten
Advokát, který s ním dohodl předmět
poskytovaných právních služeb a výši odměny
Advokáta.
1.4. Klientem se rozumí jakákoli fyzická či právnická
osoba bez ohledu na místo jejího bydliště či
sídla, které Advokát na základě jejího
požadavku (příp. i ve prospěch třetí osoby)
poskytuje požadované právní služby.
1.5. Tyto VOP se použijí, nedohodnou-li se Advokát
s Klientem v konkrétním případě jinak alespoň
e-mailem. Případný rozpor některých
ustanovení těchto VOP s dohodou Advokáta a
Klienta v konkrétním případě nebrání užití
ostatních ustanovení těchto VOP, u nichž tento
rozpor není dán, není-li užití těchto VOP
výslovně vyloučeno dohodou Advokáta a
Klienta jako celek.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Práva a povinnosti smluvních stran

Není-li v konkrétním případě ujednáno jinak,
je smlouva o poskytnutí právních služeb
Advokátem Klientovi (dále jen „Smlouva“)
uzavřena potvrzením objednávky právních
služeb ze strany Advokáta, případně
potvrzením shrnutí obsahu požadovaných
právních služeb ze strany Klienta, to vše
jakýmkoli reprodukovatelným způsobem.
Nedohodnou-li se strany v konkrétním
případě jinak, bude komunikace mezi
Advokátem a Klientem týkající se
poskytovaných právních služeb probíhat
přednostně prostřednictvím e-mailu, příp.
telefonicky. Objednané právní služby budou
Klientovi dle povahy věci rovněž poskytnuty

2.9.

přednostně
formou
elektronické
komunikace.
V případě, že objednávka Klienta nebude
obsahovat dostatek informací či podkladů
pro poskytnutí požadované právní služby
nebo bude obsahovat pokyny pro Klienta
zjevně nevhodné či nevýhodné, je Advokát
oprávněn vyžádat si jejich doplnění. Lhůta
k poskytnutí objednané právní služby začne
v takovém případě plynout až po příslušném
doplnění informací, podkladů či pokynů.
Nebude-li výslovně určeno jinak, je
objednávky právních služeb za Klienta
oprávněna činit kterákoli osoba oprávněná
Klienta zastupovat dle obecně závazných
právních předpisů.
Za poskytnuté právní služby je Advokát
oprávněn účtovat Klientovi sjednanou
odměnu, jinak odměnu stanovenou
vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátním
tarifem, ve znění pozdějších předpisů.
Není-li uvedeno jinak, je odměna Advokáta
uváděna jako hodinová a bez DPH a Advokát
je oprávněn připočíst k vyúčtované odměně
DPH v zákonné výši.
Sjednaná odměna Advokáta zahrnuje tyto
hotové výdaje Advokáta:
2.7.1. vnitrostátní běžné poštovné;
2.7.2. náklady na administrativu kanceláře
(tisk a kopírování dokumentů aj.);
2.7.3. cestovní náklady na cesty po území
hl. m. Prahy;
2.7.4. náklady
na
vnitrostátní
telekomunikační služby.
Sjednaná odměna Advokáta nezahrnuje
ostatní náklady Advokáta vzniklé při
poskytování právních služeb Klientovi –
zejména nezahrnuje úhradu soudních či
správních poplatků, úhradu za ověřování
podpisů či listin, úhradu za autorizovanou
konverzi dokumentů, úhradu za oficiální
překlady dokumentů apod. Tyto náklady se
Klient zavazuje Advokátovi zaplatit vedle
sjednané odměny na základě jeho
vyúčtování.
Odměna Advokáta je splatná na základě
faktury vystavené Advokátem po poskytnutí
(dokončení) příslušné právní služby.
V případě právní služby poskytované po
dobu delší než jeden měsíc je Advokát
oprávněn vystavit Klientovi fakturu za dílčí
úkony právní služby poskytované v každém
kalendářním měsíci či delším časovém
období. Splatnost faktur činí 14 dnů od jejich
doručení Klientovi, není-li na faktuře
uvedena delší lhůta. Faktury budou

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Advokátem vystavovány a zasílány Klientovi
pouze v elektronické podobě.
Bude-li
Advokát
zastupovat
Klienta
v soudních či rozhodčích řízeních, náleží
náhrada
nákladů
řízení
spočívající
v nákladech
na
právní
zastoupení
advokátem, které budou případně Klientovi
v takovém řízení přiznány, Advokátovi ve
výši, v níž přesahuje odměnu Advokáta
uhrazenou Advokátovi Klientem v souvislosti
se zastupováním v daném řízení.
Advokát je povinen postupovat při
poskytování právních služeb Klientovi
s vynaložením odborné péče. Advokát je
zejména povinen zachovávat pokyny Klienta,
které mu byly sděleny, a postupovat v zájmu
Klienta. Při poskytování Služeb je Advokát
oprávněn odchýlit se od pokynů Klienta nebo
tyto pokyny nesplnit pouze tehdy, jsou-li
v rozporu s právními předpisy nebo
stavovskými předpisy České advokátní
komory, jimiž je Advokát vázán; o tom je
Advokát povinen Klienta informovat.
Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o
všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s poskytováním právních služeb
Klientovi. Této povinnosti může Advokáta
zprostit pouze Klient či jeho právní nástupci.
Klient bere na vědomí, že Advokát není
povinen zachovávat mlčenlivost v případech
uvedených v zákoně č. 85/1996 Sb., o
advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
nebo v případech, kdy je mu informační či
oznamovací povinnost uložena zvláštním
předpisem (např. zákonem č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti, ve znění
pozdějších předpisů).
Advokát je oprávněn zveřejnit informaci o
tom, že v konkrétní věci poskytuje nebo
poskytoval právní služby Klientovi, pouze
s předchozím souhlasem Klienta nebo na
základě jeho pokynu. Bez zvláštního
souhlasu Klienta je Advokát oprávněn
zveřejnit pouze obecnou informaci o tom, že
poskytuje nebo poskytoval Klientovi právní
služby; k tomu uděluje Klient Advokátovi
souhlas již uzavřením Smlouvy.
Advokát je oprávněn využít k poskytnutí
právních služeb Klientovi jako subdodavatele
jiného advokáta.
Klient se zavazuje poskytovat Advokátovi
dostatečné informace a podklady potřebné
pro řádné poskytnutí požadované právní
služby. Kromě toho se Klient zavazuje
poskytovat Advokátovi i jinou potřebnou
součinnost, zejména vystavit Advokátovi

v případě potřeby na jeho žádost písemnou
plnou moc.
2.16. Klient se zavazuje průběžně Advokáta
informovat o všech skutečnostech, které se
týkají poskytování objednaných právních
služeb. Zejména se Klient zavazuje
informovat Advokáta o tom, že byl
v konkrétní věci kontaktován právním
zástupcem jiné osoby, soudem, orgánem
veřejné moci apod.
2.17. Klient se zavazuje neprodleně informovat
Advokáta o každé situaci, z níž hrozí Klientovi
jakákoliv škoda či jiná újma v souvislosti
s poskytováním právních služeb Advokátem.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Advokát odpovídá Klientovi za škodu, kterou
mu způsobil v souvislosti s poskytováním
objednaných právních služeb. Smluvní strany
se dohodly, že případnou náhradu škody
může Klient uplatňovat po Advokátovi ve výši
skutečně vzniklé škody, maximálně však ve
výši 20.000.000,- Kč za jednotlivý případ.
V této souvislosti Klient souhlasí s tím, že
Advokát je oprávněn odmítnout objednávku
Klienta na poskytnutí právní služby, u které
riziko potenciální škody převyšuje uvedenou
částku; v takovém případě Advokát Klienta
bezodkladně informuje.
Klient nemá právo na náhradu škody, resp.
jeho nárok na náhradu škody se přiměřeně
snižuje, pokud škoda vznikla (také)
v důsledku neposkytnutí dostatečných
informací, pokladů nebo jiné součinnosti ze
strany Klienta.
V případě, že bude Advokát Klientem
informován o tom, že Klientovi hrozí škoda
v souvislosti s poskytováním právních služeb
Advokátem,
podnikne
Advokát
bez
zbytečného odkladu veškeré kroky směřující
k odvrácení takové škody nebo alespoň
k jejímu zmírnění. Tyto úkony je Advokát
oprávněn v případě naléhavé potřeby učinit i
bez výslovného pověření Klientem. Klient
bere na vědomí, že Advokát neodpovídá za
škodu či újmu, která mohla být odvrácena,
pokud by byla Advokátovi včas oznámena.
4.

4.1.

Náhrada škody

Ukončení spolupráce

Smlouva o poskytnutí jednorázové právní
služby se uzavírá na dobu určitou do jejího
poskytnutí ze strany Advokáta a úhrady
sjednané odměny ze strany Klienta.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Rámcová Smlouva o poskytnutí většího
počtu právních služeb než jedné na základě
budoucích samostatných dílčích objednávek
Klienta se uzavírá na dobu neurčitou.
Kteroukoli Smlouvu o poskytnutí právních
služeb mohou obě smluvní strany vypovědět
z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení
důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a
začíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
ve kterém byla písemná výpověď doručena
druhé smluvní straně na adresu jejího sídla
nebo bydliště.
Klient bere na vědomí, že Advokát je ze
zákona povinen poskytnutí objednaných
právních služeb odmítnout, popř. Smlouvu
z tohoto důvodu vypovědět bez výpovědní
doby v případě, že kdykoliv po dobu trvání
smlouvy
zjistí
okolnosti
uvedené
v ustanovení § 19 a § 20 zákona č. 85/1996
Sb., o advokacii, ve znění pozdějších
předpisů.
Kromě případů uvedených v čl. 4.4 těchto
VOP výše je Advokát dále oprávněn Smlouvu
(příp. kteroukoliv dílčí dohodu o poskytnutí
konkrétní objednané právní
služby)
vypovědět
bez
výpovědní
doby
v následujících případech:
4.5.1.

4.6.

Klient ani na základě opakované
žádosti
Advokáta
neposkytne
Advokátovi potřebné informace
nebo jinou vyžadovanou součinnost;
4.5.2. Klient trvá na svých pokynech
týkajících se poskytovaných právních
služeb, ačkoliv byl Advokátem
informován, že tyto pokyny jsou
v rozporu s právními předpisy nebo
stavovskými
předpisy
České
advokátní komory;
4.5.3. Klient je v prodlení s úhradou
odměny Advokáta nebo řádně
vyúčtovaných nákladů Advokáta po
dobu delší než 30 dnů;
4.5.4. Klient
odmítne
potřebnou
součinnost při provádění jeho
identifikace či kontroly dle AML
zákona (viz čl. 6 těchto VOP níže).
Výpověď smlouvy o poskytování právních
služeb dle čl. 4.4 a 4.5 těchto VOP výše je
účinná
okamžikem
doručení
jejího
písemného vyhotovení Klientovi.
5.

5.1.

Ochrana osobních údajů

Ustanovení tohoto článku VOP se týkají
údajů vztahujících se k jakékoli určité či

5.2.

5.3.

určitelné fyzické osobě (dále i jen „Subjekt
údajů“).
Klient bere na vědomí, že nezbytnou součástí
právních služeb poskytovaných Advokátem
je zpravidla zpracování osobních údajů
Klienta a/nebo třetích osob, které Advokát
zpracovává jako samostatný správce ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).
Dle čl. 13 a 14 tímto Advokát informuje
Subjekty
údajů
o
následujících
skutečnostech:
5.3.1. Správcem osobních údajů je
Advokát, jehož aktuální kontaktní
údaje
jsou
uvedeny
na
www.dymaceklegal.cz či v seznamu
advokátů
dostupném
na
www.cak.cz.
5.3.2. Účelem zpracovávání osobních
údajů ze strany Advokáta je plnění
smlouvy uzavřené s Klientem a
plnění souvisejících povinností
vyplývajících z obecně závazných a
stavovských předpisů.
5.3.3. Právním
základem
zpracování
osobních údajů Klientů – fyzických
osob je plnění smluv s nimi
uzavřených
a
naplňování
souvisejících práv a povinností
Advokáta.
5.3.4. Právním
základem
zpracování
osobních údajů ostatních Subjektů
údajů je oprávněný zájem Advokáta
na plnění jeho smlouvy uzavřené
s Klientem,
a
naplňování
souvisejících práv a povinností
Advokáta.
5.3.5. Advokát zpracovává osobní údaje
Subjektu údajů v rozsahu sděleném
Klientem
a
nezbytném
pro
poskytnutí předmětné právní služby.
Tyto osobní údaje mohou zahrnovat
i zvláštní kategorie osobních údajů,
např. údaje o zdravotním stavu nebo
o trestních odsouzeních Subjektu
údajů.
5.3.6. Příjemci osobních údajů Subjektů
údajů mohou být dle povahy věci
subdodavatelé služeb pro Advokáta,
např. jiní advokáti, dodavatelé
účetních služeb, daňoví poradci,
patentoví zástupci, dodavatelé IT
služeb, banky, dále orgány veřejné

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.3.11.

5.3.12.

5.3.13.

moci (soudy, úřady, Česká advokátní
komora),
protistrany
určené
Klientem a jejich právní zástupci
apod.
Osobní údaje Subjektů údajů mohou
být Advokátem prostřednictvím
aplikace SingleCase a uložení na
vzdálených serverech (Amazon Web
Services, Inc. apod.) případně
předávány do třetích zemí, vždy však
pouze zabezpečené dle aktuálních
technologických standardů, přičemž
dokumenty ukládané Advokátem do
aplikace SingleCase jsou šifrovány a
poskytovatel tohoto řešení nemá
k jejich obsahu přístup.
Osobní údaje Subjektu údajů jsou
Advokátem zpracovávány po dobu
nezbytnou
pro
poskytnutí
předmětné právní služby a splnění
veškerých práv a povinností s ní
souvisejících a dále po archivační
dobu stanovenou obecně závaznými
právními předpisy.
Subjekt údajů má právo požadovat
od Advokáta přístup ke svým
osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz,
popřípadě
omezení
zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů.
Je-li právním základem zpracování
osobních údajů souhlas (např.
souhlas se zasíláním obchodních
sdělení
udělený
na
www.dymaceklegal.cz), má Subjekt
údajů právo tento souhlas kdykoli
odvolat, aniž by byla dotčena
zákonnost zpracování založeného na
tomto
souhlasu
před
jeho
odvoláním.
Každý Subjekt údajů je zároveň
oprávněn
podat
ve
věcech
zpracování osobních údajů stížnost
k Úřadu pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).
Klient je povinen poskytnout
Advokátovi osobní údaje v rozsahu
nezbytném
pro
poskytnutí
požadované právní služby. Jejich
neposkytnutí
může
způsobit
nemožnost provedení požadované
právní služby ze strany Advokáta.
Osobní údaje jiných Subjektů údajů,
než je Klient (např. protistran)
získává Advokát od Klienta.

6.
6.1.

Povinnosti Advokáta dle AML předpisů
Klient bere na vědomí, že Advokát je při
poskytování právních služeb povinen
dodržovat mj. zákon č. 253/2008 Sb., o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „AML zákon“), a to
zejména v následujících případech:
6.1.1. při provádění úschovy peněz,
cenných papírů nebo jiného majetku
svého Klienta;
6.1.2. jestliže Klientem požadované služby
spočívají nebo mají spočívat
v jednání jménem Klienta nebo na
jeho účet při:
6.1.2.1. obstarání koupě nebo
prodeje
nemovitosti
nebo podniku anebo jeho
části;
6.1.2.2. správě peněz, cenných
papírů,
obchodních
podílů
nebo
jiného
majetku svého Klienta,
včetně jednání jménem
Klienta nebo na jeho účet
v souvislosti se zřízením
účtu u úvěrové instituce
nebo zahraniční úvěrové
instituce anebo účtu
cenných papírů nebo
správou takového účtu,
6.1.2.3. zakládání, řízení nebo
provozování obchodní
společnosti,
podnikatelského
seskupení nebo jiného
obdobného útvaru, a to
bez ohledu na to, zda se
jedná
o
právnickou
osobu či nikoliv,
6.1.2.4. jakož i získávání a
shromažďování
peněžních
prostředků
nebo
jiných
penězi
ocenitelných hodnot za
účelem založení, řízení
nebo ovládání takového
subjektu,
o
inkasu,
platbách,
převodech,
vkladech nebo výběrech
prováděných
při
bezhotovostním
i
hotovostním platebním
styku anebo jakémkoliv
jiném jednání, které

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

směřuje k pohybu peněz
nebo jej přímo vyvolá.
Ve výše uvedených případech má Advokát
v souvislosti s poskytováním předmětných
právních služeb mj. následující povinnosti:
6.2.1. povinnost identifikace Klienta –
nejpozději tehdy, je-li zřejmé, že
hodnota obchodu překročí 1.000
EUR, a bez ohledu na tento limit,
pokud jde o podezřelý obchod,
uzavření smlouvy o úschově nebo
vznik obchodního vztahu;
6.2.2. povinnost kontroly Klienta – vždy při
překročení hodnoty obchodu 15.000
EUR nebo 10.000 EUR v hotovosti,
obchodu s politicky exponovanou
osobou či uzavření smlouvy o
úschově. Kontrola slouží k získání
informací o účelu a zamýšlené
povaze obchodu nebo obchodního
vztahu, vlastnické struktury Klienta
či jeho majitele, zjištění zdrojů
peněžních prostředků a v rámci
obchodu s politicky exponovanou
osobou přiměřená opatření ke
zjištění původu jejího majetku.
První identifikace Klienta musí proběhnout
za jeho fyzické přítomnosti na základě
předložení dokladu totožnosti (občanského
průkazu či cestovního pasu) obsahujícího
fotografii Klienta, není-li Advokátem
stanoveno jinak.
V rámci
identifikace
Klienta
Klient
prohlašuje, že není politicky exponovanou
osobou nebo osobou, proti které ČR
uplatňuje sankce dle zákona o provádění
mezinárodních sankcí. Klient se zavazuje
Advokáta i kdykoli později neprodleně
informovat o jakékoli změně jeho postavení
ve smyslu předchozí věty.
V případě, že je Advokát povinen provést
identifikaci a/nebo kontrolu Klienta a Klient
jejich provedení neumožní, je Advokát
oprávněn uskutečnění obchodu odmítnout
nebo nepřevzít danou věc, případně smluvní
vztah ukončit postupem dle čl. 4.5.4 výše.
7.

7.1.

7.2.

Závěrečná ustanovení

Smlouva o poskytnutí právní služby uzavřená
mezi Advokátem a Klientem může být
měněna pouze ve formě, v jaké byla
uzavřena, nebo ve formě přísnější.
Smlouva uzavřená mezi Advokátem a
Klientem se řídí českým právem. Veškeré
spory vyplývající z této Smlouvy budou
rozhodovány soudy České republiky.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Pro případ, že je Klient podnikatelem,
smluvní strany sjednaly místní příslušnost
soudu prvního stupně, v jehož obvodu bude
mít Advokát v době zahájení řízení své sídlo,
příp. poslední známé sídlo.
Orgánem mimosoudního řešení sporů mezi
Advokátem
a
Klientem,
který
je
spotřebitelem, dle zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, je Česká advokátní komora,
www.cak.cz.
Tyto VOP mohou být kterýmkoli Advokátem
s účinností pro Smlouvy uzavřené mezi ním a
jeho Klienty jednostranně měněny. Každá
změna těchto VOP je vůči Klientovi účinná
prvním
dnem
kalendářního
měsíce
následujícího po doručení oznámení o změně
VOP Klientovi prostřednictvím e-mailové
adresy sdělené Klientem Advokátovi pro
účely vzájemné komunikace. Klient je
oprávněn změnu VOP odmítnout. Toto
odmítnutí bude mít za následek ukončení
Smlouvy uzavřené mezi Advokátem a
Klientem ke dni předcházejícímu dni nabytí
účinnosti předmětné změny VOP.
Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2019.

V Praze dne 31.12.2018
Mgr. Martin Dymáček, LL. M., advokát
JUDr. Alena Pániková Šildová, advokátka

