
Smlouva o poskytnutí právních služeb 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
Klient: 
 
___________________________________________ 
(jméno a příjmení / obchodní firma) 
    
___________________________________________ 
(rodné číslo / IČ) 
 
___________________________________________ 
(trvalé bydliště / sídlo) 
 
___________________________________________ 
(e-mail / datová schránka) 
 
a 
 
 
Advokát: 
 
Mgr. Jiří Ostravský, advokát 
 
IČ: 66248299, DIČ: CZ7405254120 
se sídlem Zlín, Lešetín VI 671, PSČ 760 01 
zaspán u České advokátní komory v Praze pod ev. číslem 08784 
 
 

t a k t o : 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Advokát se zavazuje poskytnout klientovi právní služby v insolvenčním, trestním, popř. dalším 

souvisejícím řízení vedeném vůči společnosti WCA International s.r.o., IČ 05823013, sídlem Praha 
10, Korunní 2569/108, PSČ 101 00 (dále jen „dlužník“), popř. jeho statutárním zástupcům.  

2. Poskytované právní služby zahrnují: 

• přihláška pohledávky, 
• zastupování u přezkumných jednání, 
• zastupování na schůzích věřitelů, případně ve věřitelském výboru,  
• v případě popření pohledávky vypracování a podání incidenční žaloby. 
 

3. Pro případ, že by bylo zahájeno trestní stíhání dlužníka: 

• zastupování v tomto řízení, 
• přihlášení pohledávky do trestního řízení, 
• účast u úkonů policie a trestního soudu. 

 

4. Advokát bude činit taktéž veškeré kroky k uplatnění nároku na náhradu škody v 
případném trestním řízení. 

5. Dále právní služby zahrnují zastupování v souvisejících řízeních, a to dle pokynu klienta. 

6. Předmětem právní služby není monitorování klientových dlužníků v insolvenčním rejstříku. 

 

 



II. 
Odměna advokáta 

 
1. Za právní služby poskytnuté klientovi náleží advokátovi v souladu s § 4 Vyhlášky 177/1996 Sb. 

v platném znění, smluvní odměna. 

2. Odměna je stanovena dle výše přihlašované pohledávky klienta do insolvenčního řízení dlužníka: 

a) výše pohledávky nepřesahující 200 tis. Kč včetně – odměna ve výši 1.742,40 Kč (vč. DPH), 
která bude uhrazena klientem do 7 dnů od podpisu této smlouvy proti vystavení faktury na 
účet 1409515389/0800,  

b) výše pohledávky přesahující 200 tis. Kč – odměna ve výši 2.178 Kč (vč. DPH), která bude 
uhrazena klientem do 7 dnů od podpisu této smlouvy proti vystavení faktury na účet 
1409515389/0800,  

c) za zastupování v insolvenčním, popř. i v trestním řízení – odměna ve výši 242 Kč (vč. 
DPH)/měsíc, kterou se zavazuje klient pravidelně hradit na účet 1409515389/0800 po dobu 
trvání insolvenčního řízení ode dne uzavření této smlouvy. 

 
 

III. 
Ostatní ujednání 

 
1. Advokát je povinen v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii ve znění pozdějších 

předpisů, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit jen klient. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této smlouvy. 

2. Klient souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, se 
zpracováním a použitím svých osobních údajů, které sdělil, a to v rámci předmětu této smlouvy a 
po celou dobu jejího trvání.  

3. Klient rovněž souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů pro potřeby státních orgánů. 

4. Advokát je pojištěn proti způsobení škody v souvislosti s výkonem advokacie do výše 7.000.000 
Kč. Advokát odpovídá za škodu klientovi do výše pojistného plnění, které v případě porušení své 
povinnosti obdrží od pojišťovny. 

5. Klient sděluje svou e-mailovou adresu a souhlasí s tím, aby na tuto adresu byly doručovány 
veškeré písemnosti, výzvy a sdělení. 

6. Tato smlouva o poskytování právních služeb se uzavírá na dobu od podpisu této dohody na dobu 
neurčitou. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu ukončit výpovědí s jednoměsíční 
výpovědní dobou, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.   

7. Advokát tímto informuje klienta, že v rámci poskytování právních služeb jako správce osobních 
údajů tyto zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy (evropské nařízení GDPR, zákon 
o advokacii, zákon o zpracování os. údajů atd.) 

8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Veškeré 
změny a doplňky je možné sjednávat pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními 
stranami. 
 

 
dne …………………….. 
 
 
 
 
…………………………………  …………………………………… 
advokát     klient 


