
 
 
 
 
 
1. Úvod 
1. Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování veškerých právních služeb Advokátní 

kanceláří Mgr. Jaroslav Macek, advokátem se sídlem nám. Svobody 829/17, 790 01 Jeseník 

(dále jen „advokát“) a jejími zaměstnanci třetím osobám a orgánům (dále jen „klient“). 
2. Tyto obchodní podmínky se stávají součástí smlouvy o poskytování právních služeb mezi 

advokátem a klientem, případně jinak založeného právního vztahu vždy, není-li výslovně 
dohodnuto nebo právním předpisem stanoveno jinak. Na použitelnosti těchto podmínek nic 
nemění, zda je samotná smlouva o poskytování právních služeb uzavřena písemně či ústně a 
zda je uzavřena mezi podnikateli, nebo mezi advokátem a fyzickou či právnickou osobou, 
která není podnikatelem, nebo zda vznikl právní vztah mezi advokátem a klientem jinak. 
3. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné v advokátní kanceláři Mgr. Jaroslava Macka, 
advokáta se sídlem nám. Svobody 829/17, 790 01 Jeseník a na www.akmacek.cz. 

2. Vznik právního vztahu mezi advokátem a klientem 
1. Právní vztah mezi advokátem a klientem vzniká obvykle uzavřením smlouvy o poskytování 
právních služeb. Dále může vzniknout ustanovením ze strany soudu a dalšími způsoby 

předvídanými zákonem. 
2. Smlouva o poskytování právních služeb může být uzavřena písemně nebo ústně.                 
Za písemnou smlouvu o poskytování právních služeb se považuje též oboustranně podepsaná 
písemná plná moc s odkazem na tyto obchodní podmínky. Při ústně uzavřené smlouvě 
o poskytování právních služeb postačí ústní odkaz na tyto podmínky, které obdrží každý klient 

od advokáta. 
3. Převzetí zastoupení klienta advokátem musí vždy vzniknout výslovně s jasným obsahem 

právních služeb. K převzetí zastoupení nedojde pouze na základě oslovení ze strany zájemce, 

jednostranného přípisu, návštěvy či konzultace, pokud advokát převzetí zastoupení výslovně 
nepřijme. Převzetí zastoupení vzniká většinou oboustranným podpisem plné moci mezi 
klientem a advokátem, nedohodnou-li se strany jinak. 
4. Advokát je vždy oprávněn uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a převzetí 

zastoupení zájemce odmítnout nebo od takové smlouvy odstoupit.  
5. Plná moc udělená advokátovi klientem je plnou mocí, která opravňuje, resp. pověřuje 
zmocněného advokáta ke všem právním jednáním ve smyslu § 441 a násl. občanského 

zákoníku, které směřují k účelnému dosažení předmětu a cíle zastoupení. Tato plná moc je i 
zvláštní plnou mocí potřebnou k procesnímu jednání zmocněného advokáta či jeho zástupců 
za klienta zejména podle občanského soudního řádu, soudního řádu správního, exekučního 
řádu, správního řádu, trestního řádu, zákona o přestupcích, zákona o správě daní a poplatků a 
dalších právních předpisů. Plná moc může být udělena generálně ke všem právním jednáním, 
nebo s věcným omezením, resp. specifikací. I při generálně udělené plné moci je advokát 

v mezích svého odborného uvážení vázán a omezen výslovnými pokyny klienta. 

3. Obsah právního vztahu mezi advokátem a klientem 
1. Obsah právních služeb je určen dohodou mezi advokátem a klientem a pokyny klienta.        
V mezích této dohody je advokát oprávněn a zároveň povinen přizpůsobit obsah služeb 
maximálnímu hájení práv a oprávněných zájmů klienta a svým nejlepším odborným znalostem 
a schopnostem.  
2. Termín poskytnutí právních služeb závisí na jejich charakteru a potřebě; bývá zpravidla 
předmětem dohody mezi advokátem a klientem. Pokud není dohodnuta žádná lhůta, platí lhůta 

přiměřená, určená zejména dle časových možností advokáta.  
3. Místem poskytování právních služeb je hlavní sídlo advokáta, tj. advokátní kancelář na 
adrese nám. Svobody 829/17, 790 01 Jeseník, Česká republika. Klient je oprávněn žádat 
osobní přítomnost advokáta i na jiných místech na území ČR, pokud to bylo dohodnuto nebo 
pokud to vyplývá z povahy právní služby. V závislosti na vzdálenosti cíle cesty a jejího trvání 

je klient povinen informovat advokáta v dostatečném předstihu. Čas strávený cestou do těchto 
míst je účtován jako promeškaný ve smyslu § 14 vyhl. č. 177/1996 Sb. Cestovné je účtováno 
ve smyslu § 13 odst. 4 vyhl. č. 177/1996 Sb. podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  
v platném znění a prováděcích předpisů o cestovních náhradách, obvykle za použití osobního 
automobilu advokáta, příp. jeho zaměstnance. 
4. Advokát je povinen poskytovat právní služby klientovi dle jeho nejlepšího odborného 

vědomí a svědomí. Za tímto účelem je povinen důsledně využívat všechny zákonné prostředky 

a v jejich mezích uplatňovat v zájmu klienta vše, co pokládá za prospěšné. Advokát je povinen 
chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta 
není vázán, jsou-li tyto v rozporu se zákonem nebo stavovským předpisem advokacie; na to je 

povinen klienta vždy upozornit. 
5. Advokát je oprávněn pověřit provedením substitučních úkonů právní služby pro klienta 
zejména advokáty, advokátní koncipienty nebo jiné zaměstnance Advokátní kanceláře  
Mgr. Jaroslava Macka, advokáta, případně i jiné spolupracující advokáty a jejich zaměstnance. 
Jakékoliv další zmocnění ze strany zmocněnce je přípustné. Zmocněný advokát i jeho případní 
zástupci jednají za klienta, případně vyššího zmocnitele samostatně. Za kvalitu právní služby 

však vždy odpovídá advokát (Advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Macek, advokát).  
6. Klient je povinen informovat advokáta o všech rozhodných skutečnostech pro účinné 

poskytování právní pomoci, přičemž odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých podkladů. 
Advokát tyto po skutkové stránce nepřezkoumává a vychází z informací klienta. Zjistí-li 
rozpory, je povinen klienta informovat a společně se je pokusit odstranit. 
7. Další podrobnosti vztahu mezi advokátem a klientem jsou upraveny obecně závaznými 
právními předpisy, zejména zákonem o advokacii a stavovskými předpisy České advokátní 

komory.  
8. Na smlouvu o poskytování právních služeb se užijí podpůrně ustanovení o smlouvě příkazní 
dle § 2430 a násl. občanského zákoníku. 

4. Cena za právní služby 
1. Cena za poskytování právních služeb je tvořena základní odměnou advokáta, přirážkovou 
odměnou advokáta a náklady souvisejícími s poskytnutím právních služeb. 
2. Základní odměna advokáta je obvykle sjednána výslovnou dohodou mezi advokátem a 

klientem ve smyslu § 1 vyhl. č. 177/1996 Sb. (dále jen „smluvní odměna“) v samostatné 
listině či ústním ujednání. Smluvní odměna se stanoví podle charakteru a náročnosti věci 
v hodinové sazbě, úkonové sazbě, nebo v paušální či podílové výši za dokončení dohodnuté 

právní služby. 
3. I pokud to není výslovně ujednáno ve zvláštní smlouvě, je advokát oprávněn výjimečně 
jednostranně zvýšit smluvní odměnu o přirážkovou odměnu až na dvojnásobek, pokud jde  
o zvláště mimořádně náročné právní služby, zejména za použití cizího jazyka nebo cizího 

práva, za právní služby vysoce specializované a za právní služby, které si klient vyžádá mimo 

běžné úřední hodiny. Běžné úřední hodiny advokáta jsou v pracovních dnech v době od 8.00 
do 16.00 hodin. 
4. V případě sjednání hodinové odměny se odměna účtuje za každou i jen započatou hodinu 

poskytování právních služeb. Poskytováním právních služeb se pro tyto účely rozumí nejen 
realizace hlavních úkolů a prezentace jejich výsledků, ale i shromažďování, příprava a 

studium podkladů, konzultace včetně telefonických či elektronických, čas strávený cestou, 

čekáním, jakož i veškerá další činnost advokáta vykonávaná dle pokynů klienta a v jejich 

 
 
 
 
 

Obchodní  podmínky  
pro poskytování právních služeb  
 
 
 

mezích, příp. v zájmu klienta, nejsou-li výslovné pokyny uděleny, nedohodnou-li se strany  
v konkrétním případě jinak. Do doby poskytování právních služeb nespadá případné 

dodatečné studium běžných pramenů práva k jednotlivým případům, neboť to je součástí 

odborné kvalifikace advokáta. Za zpoplatnitelnou se však považuje doba potřebná ke studiu 
technických norem, podzákonných právních předpisů technické nebo jinak věcně specifické 

povahy a cizího práva včetně práva evropského. 
5. Není-li sjednána smluvní odměna, náleží advokátovi základní mimosmluvní odměna určená 

podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách 
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění (dále jen 

„mimosmluvní odměna“). 
6. V případě zastupování klienta v řízení před soudem se cena za poskytování právních služeb 
zvyšuje bez potřeby dalšího ujednání o jednorázovou přirážkovou odměnu advokáta ve výši 

1.000,-- Kč za každé soudní jednání, k němuž se advokát dostavil. 
7. Náklady spojené s poskytováním právních služeb (zejm. např. cestovné, poštovné, hovorné 
aj.) hradí vždy klient. Tyto náklady se řídí ustanoveními advokátního tarifu (zejm. tzv. režijní 

paušál), právních předpisů o cestovních náhradách a skutečnými cenami.  
8. Advokát není povinen hradit za klienta jakékoli náklady, k jejichž úhradě je povinen sám 

klient. Výjimečně, z důvodů rychlosti či vhodnosti může advokát za klienta uhradit některé 
náklady (např. soudní a správní poplatky, odborné posudky aj.), ovšem učiní tak vždy na 

náklady klienta. Případné placení těchto nákladů není součástí právních služeb advokáta. 
Uhradí-li je advokát za klienta, přefakturuje mu je ve skutečné výši bez úplaty a bez vlastní 
přidané hodnoty. 
9. Podle postupu prací je advokát oprávněn vyúčtovat klientovi přiměřenou zálohu na odměnu 

advokáta a na náklady související s poskytnutím právních služeb a klient je povinen ji dle 
požadavků advokáta uhradit. Nesplnění této povinnosti je důvodem okamžité výpovědi 
smlouvy o poskytování právních služeb ze strany advokáta. 
10. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Advokát je plátcem daně z přidané hodnoty; 
všechny ceny budou proto vždy navýšeny o částku odpovídající této dani. 
11. Datum uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 odst. 4 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty nastává dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového 

dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, 
a to tím dnem, který nastane dříve. Nedohodnou-li se strany jinak, je dnem poskytnutí 

právních služeb den úplného vymožení přiznaného práva nebo úplného splnění uložené 

povinnosti včetně zaplacení náhrady nákladů řízení, a nejde-li o právní služby směřující  
k vykonatelnému plnění práv a povinností zmocnitele, den skončení zastupování dle dohody 
stran nebo dle jednostranné výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb; nabytí právní 

moci rozhodnutí v řízení, v němž advokát zastupoval klienta, není samo o sobě skutečností 

zakládající skončení zastupování. V pochybnostech je dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
den uvedený na faktuře. 
12. Není-li dohodnuto nebo zákonem stanoveno jinak, jsou advokátem účtované ceny  
za právní služby splatné ve lhůtě 14 dní ode dne vystavení daňového dokladu. Zaplacením se 
pro případ platby převodem rozumí okamžik úplného připsání dlužné částky na bankovní účet 

advokáta. 
13. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je advokát oprávněn žádat od klienta 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po splatnosti dluhu. 
Nárok advokáta na zákonný úrok z prodlení a na náhradu případné škody tím není dotčen. 
14. Všechna ustanovení těchto obchodních podmínek platí beze změny i pro případ, že je 

plněno v jiné měně, než v Korunách českých.  

5. Odpovědnost advokáta 
1. Advokát odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů včetně stavovských 

předpisů České advokátní komory. Advokát odpovídá za to, že je řádně registrován Českou 
advokátní komorou a je pojištěn pro výkon advokacie. Advokát odpovídá klientovi podle 

zákona o advokacii za eventuální újmu, kterou by mu při výkonu profese způsobil.  
Limit pojistného plnění advokáta pro případ způsobení újmy je sjednán u Generali  
Pojišťovny, a.s. ve výši 5,000.000,-- Kč. 

6. Zvláštní ustanovení o ochraně informací 
1. Advokát je oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta včetně citlivých údajů a rodného 

čísla pro účely poskytování sjednaných právních služeb a po skončení zastupování pro účely 
archivace, s čímž klient výslovně souhlasí. 
2. Advokát i jeho zástupci, zaměstnanci či jiné osoby v advokátní kanceláři jsou vázáni striktní 

povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se při poskytování právních služeb 

dověděli. Mlčenlivosti je může zprostit pouze klient. 

7. Rozhodné právo 
1. Smluvní vztah mezi advokátem a klientem se řídí právem České republiky. Otázky v této 

smlouvě výslovně neupravené se řídí právními předpisy upravujícími podnikání, závazkové 

vztahy a výkon advokacie (zejm. občanský zákoník a zákon o advokacii). Klient bere na 
vědomí, že advokát je povinen zachovávat krom obecně závazných právních předpisů i etická 

pravidla a další předpisy vydávané orgány České advokátní komory.  

8. Řešení sporů 
1.  V případě vzniklých sporů se obě strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním. 
2. 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) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu 

ČR pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz). 
3. Pokud nedojde k nalezení smírného řešení, bude spor řešen věcně příslušným českým 

soudem podle českého práva. Pro takový případ strany sjednávají místní příslušnost Okresního 
soudu v Jeseníku, je-li dána v konkrétním případě věcná příslušnost okresního soudu, a 
Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, je-li dána v konkrétním případě věcná 

příslušnost krajského soudu. Nebude-li možno tuto podmínku uplatnit, bude spor řešen místně 
příslušným soudem dle obecných právních předpisů. 

9. Závěrečná ustanovení 
1. Advokát i klient jsou povinni druhé smluvní straně neprodleně oznámit jakékoliv změny a 

okolnosti, které by měly vliv na plnění závazků z uzavřené smlouvy o poskytování právních 
služeb. 
2. Není-li stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z okolností něco jiného, počíná běh lhůt dnem 

následujícím po dni doručení. Na doručování se použijí platné právní předpisy o doručování 
v občanském soudním řízení včetně vzniku fikce doručení. Za platně doručené se považuje 
i podání odeslané na udanou elektronickou adresu stran.  
3. Každá z výše uvedených klauzulí těchto obchodních podmínek i smlouvy je účinná jako 
samostatná doložka a v případě, že by některá z nich byla podle práva neplatná či 
nevynutitelná, zůstávají ostatní v platnosti. 
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 8. února 2016. 

http://www.cak.cz/
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Ochrana osobních údajů 

Advokát Mgr. Jaroslav Macek, advokátní kancelář, IČO 72015225, nám. Svobody 829/17, Jeseník, 

se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy o poskytování právních 
služeb klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními 
předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon 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. 

 

Následující informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou nedílnou součástí 
smlouvy o poskytování právních služeb. 

 

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem 

Správce osobních údajů 

Jméno:  Mgr. Jaroslav Macek, advokát 
IČO:  72015225 
Adresa:  nám. Svobody 829/17, 790 01 Jeseník, Česká republika 
E-mail:  info@akmacek.cz 
Tel:   +420 584 452 207 

Právní základ pro zpracování 

· Smlouva o poskytování právních služeb 

· Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která 
vyplývá z výše zmíněné smlouvy. 

Účel zpracování 

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem 

Příjemci osobních údajů 

· Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) 

· Poskytovatelé údržby informačního systému 

· Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona 
č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a  
Nařízení 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 (Nařízení GDPR). 
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Práva klienta 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat 
informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým 
způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu 
opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má 
klient právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta 
zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient 
o to požádá. 

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních 
údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany 
nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, 
má klient právo kdykoli vznést námitku. 

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, 
v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo 
pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje 
klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě pouhého 
souhlasu se zpracováním. 

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné 
správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu 
osobních údajů. 

 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

 

 
 




