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Smlouva o poskytování
právních služeb
Úvodem
Než Vám začneme poskytovat Naše služby, potřebujeme s Vámi uzavřít tuto smlouvu. Snažili jsme se ji napsat co
nejsrozumitelněji. Pokud ale přesto nebudete něčemu rozumět, zeptejte se Nás na to ještě před podpisem. Rádi Vám
všechno vysvětlíme.
Co si myslíme, že je pro Vás nejpodstatnější?

Co Vám nabízíme?
POSKYTOVÁNÍ
PRÁVNÍCH SLUŽEB

MLČENLIVOST

POJIŠTĚNÍ

Máme ji již ze zákona a od
okamžiku, kdy nám sdělíte
důvěrné informace

Jsme pojištěni do částky
100 000 000 Kč

UHRADÍTE ODMĚNU

UHRADÍTE ZÁLOHU

[BUDE DOPLNĚNO] Kč bez
DPH za každou vynaloženou
hodinu.

Ve výši 30 % z odhadované
odměny, pokud Vás o to
požádáme

SDĚLÍTE NÁM, JAK VÁM
MŮŽEME POMOCI

Rychle a přesně, na základě
Vaší objednávky

Co od Vás požadujeme?

Objednání právních služeb
telefonicky nebo emailem,
odpovíme do 24 hodin.

Co může být ještě důležité?
DOBA TRVÁNÍ

FAKTURACE

Smlouvu uzavíráme na dobu
určitou: od 1.1.2022 do
31.12.2022.

Fakturu Vám vystavíme po uplynutí každého kalendářního měsíce a
spolu s rozpisem provedených prací ji zašleme na Váš email.

Detaily naleznete v smlouvě níže.
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1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.

Za podmínek této smlouvy a dle Vašich instrukcí a objednávek Vám budeme poskytovat právní služby. Vy Nám na
oplátku budete platit dohodnutou odměnu a výdaje a poskytovat Nám potřebnou součinnost.

2.

JAK VÁM BUDEME PRÁVNÍ SLUŽBY POSKYTOVAT

2.1.

Právní služby Vám budeme poskytovat na základě vaší objednávky. Objednávky můžete činit osobně, telefonicky
nebo například e-mailem.

2.2.

Doba k plnění objednaných právních služeb běží od okamžiku, kdy jednotlivou objednávku potvrdíme. Pokud Nám
však neposkytnete součinnost ani do 2 pracovních dnů ode dne, kdy Vás o ni požádáme, prodlužuje se doba
k plnění právních služeb o dobu, po kterou jste v prodlení s poskytnutím součinnosti.

2.3.

Právní služby poskytujeme například prostřednictvím písemných stanovisek nebo rešerší a osobních, telefonických
nebo on-line konzultací. Své povinnosti tak můžeme splnit například tím, že Vám stanovisko nebo rešerši odešleme
na Vaši e-mailovou adresu, nebo že dokončíme dohodnutou konzultaci.

3.

ODMĚNA

3.1.

Za každou vynaloženou hodinu poskytování právních služeb Nám zaplatíte odměnu ve výši [BUDE DOPLNĚNO] Kč
+ DPH („Hodinová sazba“). Vždy Vám budeme účtovat odměnu za skutečně vynaložený čas.

3.2.

Na Vaši žádost Vám před započetím prací sdělíme jejich předpokládaný časový rozsah.

3.3.

Odměna zahrnuje veškeré Naše běžné interní administrativní výdaje spojené s poskytováním právních služeb.
Nezahrnuje ale cenu za služby zahraničních partnerů a další externí výdaje, zejména výdaje na případné soudní a
správní poplatky, ověřování dokumentů, podpisů, překlady u externích překladatelů, kurýrní služby a výdaje na
cestování, budou-li v souvislosti s poskytováním služeb nezbytné. Veškeré výdaje nad rámec Naší odměny si s Vámi
vždy předem schválíme.

3.4.

V případě, že Vás budeme zastupovat v soudním nebo jiném řízení, máme dále nárok na náhradu nákladů řízení,
které vám soud přizná pravomocným rozhodnutím. Může se stát, že vám soud přizná právo na náhradu nákladů
řízení v částce vyšší, než kolik jste Nám již v souvislosti se soudním řízením uhradili. V takovém případě Vám
vrátíme to, co jste Nám v souvislosti se soudním řízením uhradili, a ponecháme si náhradu nákladů řízení přiznanou
soudem. Pokud Vám ale soud přizná právo na náhradu nákladů soudního řízení v částce nižší, než kolik jste Nám
již v souvislosti se soudním řízením uhradili, vrátíme Vám tuto nižší částku.

3.5.

Odměna za odpracované hodiny a další výdaje jsou splatné na základě faktury, kterou Vám vystavíme do 15 dnů
po uplynutí každého kalendářního měsíce za služby poskytované a výdaje vynaložené v předchozím kalendářním
měsíci. Součástí faktury bude rozpis poskytnutých služeb spolu s časem stráveným jejich poskytováním a
specifikace fakturovaných výdajů.

3.6.

Pokud Vám budeme poskytovat komplikovanější služby, můžeme Vám po odsouhlasení jejich objednávky
vyúčtovat zálohu na odměnu až ve výši 30 % z odhadované výše odměny za příslušnou právní službu. Zálohu
zaplatíte na základě samostatné faktury vystavené Námi před započetím poskytování služeb, za které účtujeme
zálohu.
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3.7.

Vzhledem k neustálému zvyšování cen jsme se dohodli, že sjednaná Hodinová sazba se každý rok vždy k 1. lednu,
případně pozdějšímu námi oznámenému datu, automaticky navyšuje o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok vyhlášenou Českým statistickým
úřadem. Navýšení zaokrouhlíme na celé desetikoruny nahoru.

4.

JAKÉ JSOU VAŠE DALŠÍ POVINNOSTI?

4.1.

Vaší povinností je poskytovat nám součinnost. Tím máme na mysli zejména poskytování přehledných,
strukturovaných a ucelených informací. Rozsah a formu poskytování součinnosti vám můžeme určit My. V případě,
že Nám poskytnete nesprávné nebo nedostatečné informace, vyzveme Vás k jejich doplnění.

4.2.

Pokud Vás budeme zastupovat vůči třetím osobám, udělíte Nám na základě naší žádosti písemnou plnou moc pro
potřebná jednání.

5.

S ČÍM SOUHLASÍTE?

5.1.

Můžeme Vám zasílat faktury elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v závěru smlouvy, případně
na jinou písemně dohodnutou adresu.

5.2.

Můžeme s Vámi sdílet informace e-mailem (a uvědomujete si, jaká je úroveň jeho zabezpečení).

5.3.

Můžeme uvádět Vaši identifikaci, včetně loga a jiných označení a udělených referencí v Našich referenčních
dokumentech, prezentacích, na webových stránkách a sociálních sítích.

5.4.

V odůvodněných případech a v případech stanovených právními předpisy máme právo poskytnutí právních služeb
odmítnout (například pokud jsme ve střetu zájmů mezi Vámi a Vaší protistranou).

6.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

6.1.

Naše spolupráce je o důvěře. My spoléháme na to, že informace a podklady získané od vás jsou pravdivé a úplné.
Proto neodpovídáme za škodu vzniklou v důsledku a/nebo v souvislosti s informacemi, dokumenty, instrukcemi,
rozhodnutími a/nebo jinými podklady jakékoli povahy, poskytnutými, udělenými či jinak získanými od Vás.
Neodpovídáme ani za legalitu, věcnou správnost a smysluplnost vašich rozhodnutí a instrukcí.

6.2.

Vy se ale můžete spolehnout, že Vás vždy upozorníme na zřejmou nesprávnost či nezákonnost vašeho pokynu. A
pro případ, že bychom způsobili škodu, jsme pojištěni až do výše 100 000 000 Kč.

6.3.

Všechny právní služby a výstupy s nimi spojené, včetně všech stanovisek, rešerší nebo konzultací jsou určeny
výlučně pro vás. Bez našeho předchozího výslovného souhlasu nesmíte tyto výstupy zpřístupnit třetí straně ani je
užít v občanském, trestním, správním či jiném řízení.

6.4.

V rámci poskytování právních služeb také budeme zpracovávat vaše osobní údaje. Veškeré detailní informace o
tomto zpracování naleznete na webových stránkách https://www.sedlakovalegal.cz/cs/zasady-ochrany-osobnichudaju.

6.5.

Pokud se komukoliv z nás nepodaří nebo zapomene vymáhat svá práva ze smlouvy, nebudeme to považovat za
vzdání se těchto práv do budoucna a ani to mezi námi nezaloží zavedenou praxi s účinky do budoucna.
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6.6.

Smlouvu můžeme měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. V případě rozporu mezi úvodní
stranou této smlouvy a jejím následujícím obsahem má přednost následující obsah. Smlouva nahrazuje veškerá
předchozí ujednání obou stran týkající se jejího obsahu.

6.7.

Smlouvu uzavíráme na dobu určitou od [BUDE DOPLNĚNO] do [BUDE DOPLNĚNO] s možností ji kdykoliv bez udání
důvodů vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou.

Naše údaje:

Vaše údaje:

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., IČ: 056 69 871

[BUDE DOPLNĚNO], IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno,

se sídlem [BUDE DOPLNĚNO]

společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Brně

společnost zapsaná u [BUDE DOPLNĚNO]

spisová značka C 97278 („My“)

spisová značka [BUDE DOPLNĚNO] („Vy“)

zastoupená Mgr. Janou Sedlákovou, jednatelkou

zastoupená [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: 115-4943220277/0100
e-mail: jana@sedlakovalegal.com

e-mail: [BUDE DOPLNĚNO]

Datum:

Náš podpis:

Místo:

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., Jana Sedláková

Datum:

Váš podpis:

Místo:

[BUDE DOPLNĚNO]
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