Podmínky poskytování právních služeb:
1. Co vše spadá pod právní služby poskytované advokátní kanceláří?
Našim klientům poskytujeme právní služby, kterými rozumíme zejména zastupování klienta před
soudy a správními orgány, sepisování smluv a podání, jednání s klientem, protistranou, jinými
dotčenými osobami nebo sdělovacími médii, jakož i úvodní právní analýza případu, se kterým se klient
na advokátní kancelář obrátil. Úvodní analýzu zpracováváme pro interní použití klienta, ledaže je
s klientem výslovně dohodnuto, že má analýza sloužit ke zveřejnění. Jednáním se rozumí jak osobní
kontakt, tak komunikace za použití telefonu, emailu, faxu nebo jiných prostředků komunikace na
dálku.

2. Kdo poskytuje v advokátní kanceláři právní služby?
Právní služby poskytuje advokátní kancelář klientovi prostřednictvím svých advokátů, advokátních
koncipientů, případně dle vhodnosti dalších spolupracovníků. V naší advokátní kanceláři dbáme velice
na to, aby mezi našimi právníky byly sdíleny a předávány zkušenosti a výsledkem byla vždy kvalitní
práce.

3. Jak je účtována sazba za právní služby?
Sazba za poskytnuté právní služby je účtována u jednotlivého úkonu právní služby za každých
započatých deset minut.

4. Jak je účtován promeškaný čas?
V případě, že právní služby neposkytujeme v sídle naší advokátní kanceláře, účtujeme náhradu za
promeškaný čas cestou do místa poskytování právní služby a zpět, a dále náhradu za čas promeškaný
v důsledku zpoždění zahájení jednání s klientem, protistranou, či jinou osobou anebo jednání před
soudem, či správním orgánem, pokud ke zpoždění nedošlo vinou advokátní kanceláře. Sazba náhrady
zmeškaného času je ve výši jedné třetiny sazby za právní služby.

5. Jak jsou účtovány hotové výdaje?
V případě, že si obstarání některých záležitostí klienta vyžádá vynaložení hotových výdajů (zejm. na
cestovné), účtujeme pouze účelně vynaložené údaje. Pokud advokátní kancelář za tímto účelem
využije automobilu, jsou takové cestovní výdaje účtovány ve výši 8 Kč za 1 kilometr.

6. Požaduje advokátní kancelář zálohu?
Advokátní kancelář je oprávněna podmínit v konkrétním případě poskytování právních služeb
uhrazením zálohy. Uhrazená záloha je následně klientovi řádně vyúčtována fakturou.

7. Jak probíhá fakturace právních služeb?
Advokátní kancelář fakturuje poskytnuté právní služby klientům zpravidla měsíčně, případně po
vykonání určitého úkonu, na základě elektronického daňového dokladu zasílanou na e-mailovou
adresu klienta. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů ode dne odeslání faktury klientovi.
Upozorňujeme, že je naše advokátní kancelář plátcem DPH, a ke sjednané smluvní odměně, náhradě
hotových výdajů a náhradě za promeškaný čas tak bude připočtena daň z přidané hodnoty podle
předpisů platných v době fakturace.

8. Je advokátní kancelář pojištěna?
V případě, že advokátní kancelář způsobí zaviněným porušením svých povinností klientovi škodu, je
povinna ji uplatnit jako pojistnou událost ze svého pojištění odpovědnosti za škodu. Advokátní
kancelář je pojištěna do výše pojistného plnění 150.000.000 Kč.
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