
 

IČO: 064 47 066, evidenční číslo ČAK 17746, se sídlem Blanická 922/25, 120 00 Praha, ID datové schránky: 

4nntmsv, e-mail: info@ak-frejtichova.cz, tel.: +420 602 363 570, webové stránky: www.ak-frejtichova.cz 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 

(dále jen „VOP“) 

 

v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákonem  

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii 

 

Výklad pojmů  

 

Právní služby Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování 

v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, 

udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání 

právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li 

vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb 

se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného 

podle zvláštního právního předpisu, je-li vykonávána advokátem. 

  

Prostředek komunikace na 

dálku 

Komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez 

současné fyzické přítomnosti stran.  

  

Smlouva o poskytování 

právních služeb 

Příkazní smlouva uzavřená mezi Advokátem a Klientem  

o poskytování Právních služeb.  

  

Smlouva uzavřená 

distančním způsobem 

Smlouva uzavřená za použití Prostředků komunikace na dálku. 

  

Spotřebitel   Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá 

smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

  

Spotřebitelská smlouva Smlouva, ve které na straně Klienta ve vztahu s podnikatelem 

vystupuje Spotřebitel nebo s ním jinak jedná. 

 

Smluvní strany  

 

JUDr. Dominika Frejtichová, advokátka, evidenční číslo ČAK: 17746, se sídlem: Blanická 

922/25, 120 00 Praha 2, ID datové schránky: 4nntmsv, e-mail: info@ak-frejtichova.cz telefon: 

+420 602 363 570, web: www.ak-frejtichova.cz   

 

(dále jen „Advokát“) 

 

a  

 

Osoba uzavírající s Advokátem Smlouvu o poskytování právních služeb  

 

(dále jen „Klient“) 
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(Advokát a Klient společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

 

I.  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Tyto VOP se použijí pro poskytování Právních služeb Advokátem včetně Smluv  

o poskytování právních služeb uzavřených výhradně prostřednictvím webové stránky 

www.ak-frejtichova.cz, e-mailu info@akfrejtichova.cz (nebo jiného e-mailu na doméně ak-

frejtichova.cz) nebo za použití jiného prostředku komunikace na dálku.  

 

1.2. Součástí těchto VOP jsou i ustanovení o ochraně osobních údajů (dále jen „Ochrana 

osobních údajů“) a pokud je Klient spotřebitel, i informace pro spotřebitele (dále jen 

„Informace pro spotřebitele“) přístupné na stránkách www.ak-frejtichova.cz.  

 

1.3. Ujednání Smlouvy o poskytování právních služeb odlišné od ustanovení těchto VOP mají 

přednost před ustanoveními těchto VOP.   

 

II.  

PŘEDMĚT ZÁVAZKU 

 

2.1. Advokát se zavazuje na základě Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené  

s Klientem poskytnout Klientovi Právní služby v rozsahu a za podmínek stanovených 

v těchto VOP.   

 

2.2. Klient se na základě uzavřené Smlouvy o poskytování právních služeb zavazuje zaplatit 

Advokátovi za Právní služby řádně a včas odměnu, uhradit Advokátovi výdaje  

a poskytnout Advokátovi veškerou potřebnou součinnost pro poskytnutí Právních služeb. 

 

2.3. Místem plnění je hlavní město Praha, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 

III.  

IDENTIFIKACE KLIENTA 

 

3.1. Před poskytnutím Právní služby je Klient povinen poskytnout Advokátovi své identifikační 

údaje, a to v případě fyzické osoby zejména jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, 

identifikaci dokladu totožnosti a číslo dokladu totožnosti a případně sken dokladu totožnosti, 

v případě fyzické osoby podnikatele zejména jméno, příjmení, identifikační číslo, sídlo, 

identifikaci dokladu totožnosti a číslo dokladu totožnosti a případně sken dokladu totožnosti, 

v případě společnosti nebo družstva zejména firmu, sídlo, identifikační číslo, výpis 

z obchodního nebo jiného rejstříku, identifikace statutárního orgánu a osoby oprávněné 

společnost nebo družstvo zastupovat. Klient je povinen poskytnout Advokátovi svou  

e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně identifikační a kontaktní údaje dalších 

kontaktních osob Klienta.  

 

3.2. V případě změny identifikačních údajů Klienta v průběhu poskytování Právní služby je 

Klient povinen Advokáta bez zbytečného odkladu o změně identifikačních údajů informovat.  
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3.3. Advokát je oprávněn vyžádat si dodatečně další identifikační údaje Klienta. Advokát je 

oprávněn kdykoliv s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy o poskytování právních 

služeb v případě pochybností o správnosti poskytnutých identifikačních údajů Klienta. 

 

3.4. Klient přijetím těchto VOP souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení ze 

strany Advokáta, přičemž tento souhlas může Klient kdykoliv písemně odvolat.  

 

3.5. Klient souhlasí s tím, aby Advokát využil firmu nebo jméno Klienta jako referenční údaj ve 

svých prezentačních a marketingových materiálech, přičemž tento souhlas může Klient 

kdykoliv písemně odvolat. 

 

IV.  

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

 

4.1. Smlouva o poskytování právních služeb je uzavřena na základě (I) objednávky Klienta (dále 

jen „Objednávka“), (II) výslovným přijetím Objednávky Advokátem a (III) úhradou 

zálohové platby za poskytnutí Právních služeb Klientem Advokátovi.  

 

4.2. Klient může učinit objednávku Právních služeb, ve které specifikuje požadovanou Právní 

službu, prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem, telefonicky, písemně, osobně nebo 

jakýmkoliv jiným způsobem (dále jen „Objednávka“).  

 

4.3. Odesláním nebo jiným podáním Objednávky Advokátovi Klient potvrzuje, že se seznámil 

s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí. 

 

4.4. Na základě Objednávky Právních služeb může Advokát poskytnout Klientovi cenovou 

nabídku. Advokát není povinen na Objednávku Klienta reagovat. V případě přijetí 

cenové nabídky Klientem Advokát vystaví zálohovou fakturu k úhradě zálohové platby za 

poskytnutí Právních služeb. Úhrada zálohové platby je podmínkou uzavření Smlouvy  

o poskytování právních služeb.  

 

4.5. K uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb dojde teprve po výslovném přijetí 

Objednávky Advokátem a úhradě zálohové faktury Klientem. V případě úhrady zálohové 

platby na základě zálohové faktury vystavené Advokátem a nepřijetí Objednávky Advokátem 

je Advokát povinen vrátit zálohovou platbu na účet, ze kterého byla poukázána nebo na jiný 

účet sdělený Klientem. 

 

4.6. Před uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb se Advokát nezavazuje  

k poskytnutí Právních služeb Klientovi a nepřebírá profesionální odpovědnost za případ 

Klienta. 

 

V.  

ODMĚNA A PLATBA 

 

5.1. Právní služby poskytuje Advokát zásadně za odměnu, náhradu nákladů a náhradu za 

promeškaný čas v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní 

tarif (dále jen „Advokátní tarif“). Odměna za poskytování Právních služeb se odvíjí od 
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hodnoty, složitosti a časové náročnosti věci. Odměna může být mimosmluvní či smluvní. 

Odměna může být kombinovaná.  

 

5.2. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytuje Advokát Klientovi Právní služby za 

hodinovou odměnu na základě ustanovení § 4 odst. 1 Advokátního tarifu, a to za každou 

započatou čtvrthodinu. K hodinové sazbě je připočítán režijní paušál ve výši dle ustanovení 

§ 13 odst. 4 advokátního tarifu.  

 

5.3. Mimosmluvní odměna je stanovena na základě Advokátního tarifu. Mimosmluvní odměna 

zahrnuje odměnu za jednotlivé úkony právní služby, režijní paušál, náhradu hotových výdajů 

a náhradu za promeškaný čas. 

 

5.4. Smluvní odměna může být účtována jako fixní odměna, hodinová odměna, paušální odměna, 

odměna odpovídající podílu na hodnotě či výsledku věci nebo může být určena tzv. 

přísudkem:  

 

5.4.1. Fixní odměna je určena předem dohodnutou fixní částkou za jednorázovou právní 

poradu nebo za celkové vyřízení věci bez ohledu na celkové množství a časovou 

náročnost poskytnutých Právních služeb nebo v rámci předem stanoveného 

množstevního nebo časového limitu. 

 

5.4.2. Hodinová odměna je určena na základě sazby dohodnuté s Klientem podle náročnosti 

a hodnoty věci. Celková výše odměny odpovídá počtu odpracovaných hodin. 

Obvyklá sazba za hodinu je 2.500 Kč až 3.500 Kč, přičemž může být sjednána i jiná 

výše hodinové odměny. 

 

5.4.3. Paušální odměna je účtována v případě dlouhodobé spolupráce pevně dohodnutou 

měsíční částkou bez ohledu na množství poskytnutých právních služeb nebo do 

vyčerpání paušálně dohodnutého množství poskytovaných právních služeb. 

 

5.4.4. Odměna podílem na hodnotě či výsledku věci odpovídá procentuálnímu podílu 

obvykle ve výši 10 % až 25 % na hodnotě věci nebo na výsledku v případě úspěchu 

v soudním řízení.  

 

5.4.5. Přísudek představuje náhradu nákladů řízení přiznanou účastníkovi soudem 

zpravidla na základě úspěchu ve věci a zahrnující odměnu za právní zastoupení, 

náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas.  

 

5.5. Náhrada hotových výdajů zahrnuje náhradu účelně vynaložených výdajů v souvislosti 

s poskytováním Právních služeb, a to zejména cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační 

poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Smlouva 

o poskytování právních služeb může stanovit paušální náhradu hotových výdajů za 

poskytované Právní služby. 

 

5.6. Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právních služeb zahrnuje náhradu 

za čas strávený cestou do místa, které není sídlem nebo bydlištěm Advokáta, a zpět, náhradu 

za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, 
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jestliže toto zpoždění činí více jak 30 minut, a náhradu za promeškaný čas v dalších 

případech. 

 

5.7. Záloha je poskytována před započetím poskytování Právních služeb a je určena přiměřeně 

k předpokládané výši odměny, náhradě hotových výdajů a náhradě za promeškaný čas. 

Záloha může být požadována opakovaně během trvání smluvního vztahu s Klientem. 

 

5.8. Platby budou Klientem hrazeny na účet Advokáta uvedený v daňovém dokladu nebo 

v hotovosti k rukám Advokáta. Daňové doklady vystavené Advokátem dle těchto VOP 

musejí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Advokát bude 

zasílat veškeré daňové doklady v elektronické podobě na emailovou adresu poskytnutou 

Klientem.  

 

5.9. Pokud nebude faktura splňovat náležitosti daňového dokladu nebo nebude-li Klient souhlasit 

s vyúčtováním, je povinen uplatnit veškeré výhrady písemně u Advokáta nejpozději do 10 

(deseti) dnů ode dne doručení faktury. V případě, že Klient neuplatní výhrady nebo fakturu 

v uvedené lhůtě uhradí, platí, že uznává správnost faktury a fakturované částky. V případě 

uplatnění včasných oprávněných výhrad Klienta vůči faktuře počíná běžet nová lhůta 

splatnosti ode dne doručení opravené faktury Klientovi.   

 

5.10. V případě prodlení Klienta s úhradou odměny podle Smlouvy o poskytování právních služeb 

náleží Advokátovi smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

 

5.11. Úhradou se rozumí připsání celé částky na účet Advokáta nebo složení celé částky k rukám 

Advokáta. Úhradou vystavené faktury se má za to, že Klient odsouhlasil vyúčtování uhrazené 

odměny Advokáta. 

 

5.12. V případě, že Klientovi bude v soudním nebo v jiném řízení, ve kterém bude zastoupen 

Advokátem, přiznána náhrada nákladů řízení, a tato náhrada nákladů řízení bude převyšovat 

smluvní odměnu, náleží rozdíl mezi přiznanou náhradou nákladů řízení  

a smluvní odměnou Advokátovi. Klient tímto zmocňuje Advokáta k přijetí platby náhrady 

nákladů řízení na účet Advokáta.  

 

5.13. V případě, že bude Advokát plátcem daně z přidané hodnoty (dále též jen „DPH“), navyšuje 

se odměna nebo náhrada nákladů a promeškaného času o DPH v zákonem stanovené výši.  

 

VI.  

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

6.1. Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta a řídit se jeho 

pokyny. Pokyny Klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským 

předpisem. 

 

6.2. Advokát je při poskytování Právních služeb povinen jednat čestně a svědomitě, je povinen 

využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu Klienta vše, 

co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. 
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6.3. Advokát je oprávněn odmítnout poskytování Právních služeb ve smyslu ustanovení  

§ 19 Zákona o advokacii, tj. v případech vzniku konfliktu zájmů, a ve smyslu článku  

8 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku (etický kodex). 

 

6.4. Advokát je povinen vést o poskytování Právních služeb přiměřenou dokumentaci  

a na požádání předložit obsah těchto záznamů s úplným vysvětlením. Advokát je oprávněn 

pořizovat si z dokumentace poskytnuté Klientem kopie.  

 

6.5. Advokát je povinen odevzdat Klientovi po skončení poskytování Právních služeb bez 

zbytečného odkladu všechny pro věc významné písemnosti, které mu Klient svěřil nebo které 

z projednávané věci vznikly. 

 

6.6. Advokát je povinen řádně informovat Klienta, jak postupuje vyřizování jeho věci, poskytnout 

mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů. 

 

6.7. Advokát se v rámci svého pověření může dát zastoupit jiným advokátem nebo advokátním 

koncipientem. 

 

6.8. Klient uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb bere na vědomí, že Advokát je 

osobou povinnou dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

 

6.9. Klient uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb potvrzuje, že byl poučen  

o důsledcích vyplývajících ze spáchání trestného činu maření spravedlnosti dle § 347a odst. 

1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jehož skutková podstata zní: odst. 1 „Kdo pro 

účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního 

řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má 

podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby 

byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby 

byl použit jako pravý,“ a odst. 2 „Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne 

nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého 

obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého 

tlumočení (§ 347),“, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody až 10 let. 

Klient uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb potvrzuje, že byl poučen o tom, 

že ve smyslu čl. 6 odst. 3 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 

Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České 

republiky (etický kodex), není Advokát oprávněn bez souhlasu Klienta ověřovat pravdivost 

nebo úplnost skutkových informací poskytnutých Klientem. Klient uzavřením Smlouvy  

o poskytování právních služeb potvrzuje, že byl Advokátem poučen o nutnosti sdělit 

Advokátovi jemu známé informace o možnosti, že by vůči předloženým důkazním 

prostředkům mohlo být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné, a pro takový případ 

s Advokátem projednat vhodný postup. Bez tohoto upozornění Advokát neodpovídá za 

věcnou správnost a autentičnost důkazních prostředků, které podle pokynu Klienta předloží. 

Advokát je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy o poskytování právních 

služeb v případě důvodného podezření, že mu byly Klientem předány padělané nebo 

pozměněné důkazní prostředky za účelem, aby jich bylo Advokátem v řízení v zastoupení 

Klienta použito jako pravých.  
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6.10. Klient se zavazuje poskytovat Advokátovi veškerou potřebnou součinnost k řádnému 

poskytování Právních služeb, zejména sdělovat včasné, pravdivé a úplné informace 

a poskytovat veškeré relevantní dokumenty. Klient se zavazuje udělit v případě potřeby 

Advokátovi bez zbytečného odkladu písemnou plnou moc.  

 

6.11. Bude-li obsahem Právních služeb dodání digitálního obsahu, bude digitální obsah dodán  

e-mailem na e-mailovou adresu sdělenou Klientem. Advokát nenese jakoukoliv odpovědnost 

za technické vybavení Klienta k přijetí digitálního obsahu ani za zpřístupnění digitálního 

obsahu Klientem třetím osobám. 

 

6.12. Po ukončení poskytování Právních služeb se Klient zavazuje převzít veškerou dokumentaci 

a další podklady, které jsou v držení Advokáta a které se týkají Právních služeb poskytnutých 

Klientovi. V případě, že tak Klient neučiní do tří (3) měsíců od výzvy učiněné Advokátem, 

zavazuje se Klient k placení poplatku za skladování ve výši 5.000 Kč za každý započatý rok. 

 

VII.  

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

7.1. Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou Klientem na základě Smlouvy 

o poskytování právních služeb poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat 

v souladu s právními předpisy, především se Zákonem o advokacii a Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES.  

 

7.2. Informace související se zpracováním osobních údajů Klienta jsou obsahem dokumentu 

Ochrana osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto VOP.   

 

VIII.  

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE  

 

8.1. Na žádost Spotřebitele je Advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby  

s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je Advokát povinen vydat 

písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký 

způsob vyřízení reklamace Spotřebitel vyžaduje. Příslušným orgánem mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů mezi Advokátem a Klientem spotřebitelem je Česká advokátní 

komora (www.cak.cz). 

 

IX.  

MLČENLIVOST  

 

9.1. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl  

v souvislosti s poskytováním Právních služeb na základě Smlouvy o poskytování právních 

služeb. Povinnosti mlčenlivosti může Advokáta zprostit pouze Klient a po jeho smrti či 

zániku právní nástupce Klienta. Závazek k zachovávání mlčenlivosti trvá i po zániku 

Smlouvy o poskytování právních služeb. 

 

  

http://www.cak.cz/
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X.  

TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

 

10.1. Smlouva o poskytování právních služeb je uzavřena v závislosti na povaze věci na dobu 

neurčitou nebo na dobu určitou. Závazky ze Smlouvy o poskytování právních služeb trvají 

do jejich úplného splnění kteroukoliv Smluvní stranou, pokud není v těchto VOP stanoveno 

jinak nebo pokud si Smluvní strany písemně nesjednají jinak. 

 

10.2. Smlouva o poskytování právních služeb končí:  

 

10.2.1. Úplným poskytnutím Právních služeb Advokátem Klientovi a úplnou úhradou celé 

odměny za poskytnuté Právní služby a náhrady nákladů a promeškaného času 

Klientem Advokátovi,  

 

10.2.2. dohodou Smluvních stran učiněnou v písemné formě. 

 

10.2.3. Advokát je oprávněn Smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět v souladu  

s § 20 Zákona o advokacii, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a Klientem, 

neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost, 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 nebo nezaplatil-li Klient 

Odměnu či nesložil-li Klient přiměřenou zálohu na Odměnu, ačkoliv o to byl 

Advokátem požádán. Výpovědní doba činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne doručení 

výpovědi Advokáta Klientovi. 

 

10.2.4. Klient je oprávněn Smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to 

i bez udání důvodu. Výpovědní doba se sjednává na 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne 

doručení výpovědi Klienta Advokátovi. 

 

10.3. Není-li dohodnuto jinak, platí, že v případě ukončení Smlouvy o poskytování právních služeb 

Klient nepožaduje, aby Advokát činil jakékoli, byť neodkladné, úkony ve smyslu ustanovení 

§ 20 odst. 6 Zákona o advokacii v rámci poskytování Právních služeb. 

 

10.4. V případě zániku této Smlouvy o poskytování právních služeb, zaniká platnost udělených 

plných mocí v souvislosti s poskytovanými Právními službami, o čemž Advokát vyrozumí 

soud. 

 

XI.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

11.1. Je-li Klient Spotřebitelem, má právo odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 občanského 

zákoníku od Smlouvy o poskytování právních služeb, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího 

uzavření. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování právních služeb, 

byla-li služba zcela nebo částečně poskytnuta nebo bylo-li započato s jejím plněním.  

 

11.2. Vzorový formulář pro odstoupení Spotřebitele od Smlouvy o poskytování právních služeb je 

přílohou těchto VOP.  
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XII.  

OZNAMOVÁNÍ 

 

12.1. Oznámení nebo jiná sdělení podle těchto VOP musí být učiněna písemně v českém jazyce,  

a podle povahy věci může být zasláno e-mailem, poštou nebo sděleno telefonicky, osobně, 

nebo jiným způsobem.  

 

12.2. Změnu kontaktních údajů se Smluvní strany zavazují oznámit druhé Smluvní straně bez 

zbytečného odkladu, přičemž změna je účinná do 5 dnů ode dne doručení oznámení druhé 

Smluvní straně.    

 

12.3. Jakékoliv úkony směřující k ukončení Smlouvy o poskytování právních služeb musí být 

oznámeny druhé Smluvní straně písemně formou doporučeného dopisu.  

 

XIII.  

ODPOVĚDNOST 

 

13.1. Advokát odpovídá Klientovi za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním 

Právních služeb na základě Smlouvy o poskytování právních služeb. Advokát se může 

odpovědnosti zprostit, prokáže-li, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení 

veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.  

 

13.2. Advokát neodpovídá za újmu způsobenou z důvodů na straně Klienta, zejména 

neposkytnutím součinnosti Klientem nebo poskytnutím neúplných nebo nepravdivých 

informací nebo dokladů Klientem. Advokát rovněž neodpovídá za obchodní či 

marketingovou stránku podnikání Klienta.  

 

13.3. Advokát je pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou Klientovi na částku ve výši 

5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Klient se zavazuje informovat bez 

zbytečného odkladu Advokáta, pokud by možná předvídatelná újma způsobená Advokátem 

na základě Smlouvy o poskytování právních služeb mohla být vyšší než uvedená částka. 

V opačném případě neodpovídá Advokát za jakoukoliv újmu přesahující pojištění Advokáta.  

 

13.4. Advokát je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy o poskytování právních 

služeb v případě, že by možná předvídatelná újma způsobená Advokátem Klientovi na 

základě Smlouvy o poskytování právních služeb mohla přesahovat pojištění Advokáta.  

 

XIV.  

ODDĚLITELNOST 

 

14.1. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 

zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP neovlivněna  

a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu VOP nebo okolností, za nichž 

bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu VOP. 
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XV.  

ZÁVĚR 

 

15.1. Advokát je oprávněn tyto VOP jednostranně kdykoliv měnit a doplňovat. Pokud Klient 

nevysloví se změnou VOP souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna oznámena, platí, 

že Smlouva o poskytování právních služeb je ukončena dohodou Smluvních stran marným 

uplynutím lhůty pro vyslovení souhlasu s jejich změnou. V případě, že změna není Klientovi 

oznámena, platí VOP ve znění ke dni uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi 

Klientem a Advokátem.  

 

15.2. Toto znění VOP je účinné od 10. června 2019.  

 

  



JUDr. Dominika Frejtichová, advokátka – Všeobecné obchodní podmínky – 10-06-2019 

11/11 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ 

PRÁVNÍCH SLUŽEB SPOTŘEBITELEM 

 

JUDr. Dominika Frejtichová, advokátka 

Blanická 922/25 

120 00 Praha 2   

 

Oznamuji, že odstupuji od Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s Vámi dne (doplnit).  

 

Jméno a příjmení Spotřebitele 

Adresa Spotřebitele 

Podpis Spotřebitele 

Datum 

 

 

 


