SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
1. článek
Účastníci smlouvy
1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120
00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145912, jednající JUDr. Petrem Tomanem,
jednatelem společnosti (dále jen „advokát“) na straně jedné.
1.2. Klienti uvedení v příloze (dále také jen „klient“), zastoupeni na základě plné moci společností
BSP LawyerPartners a.s., IČO 27218660, se sídlem K Červenému dvoru 3269/25a, Nagano
Office Center, 130 00 Praha 3, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 9787, jednající předsedou představenstva JUDr. Danielem Paľkem,
PhD. (dále jen „BSP“) na straně druhé.

2. článek
Úvodní ustanovení
2.1. BSP je zmocněncem klientů a provozuje službu Poplatkyzpet.cz, jejímž účelem je poskytnutí
služeb klientům nezbytných k navrácení jimi zaplacených poplatků za vedení a správu úvěrů
nebo úvěrových účtů (dále jen „úvěrové poplatky“) a zastavení účtování úvěrových poplatků
bankami do budoucna.
2.2. Každý klient zmocnil BSP k tomu, aby organizačně zajistila uplatnění jeho nároku vůči jeho
bance, která je rovněž uvedena v příloze této smlouvy (dále jen „banka“), na vrácení
neoprávněně účtovaných úvěrových poplatků včetně příslušenství a vybrala advokáta a uzavřela
s ním jeho jménem smlouvu, jejímž předmětem bude zastupování klienta při mimosoudním i
soudním uplatnění jeho nároku vůči bance a poskytnutí veškerých souvisejících právních služeb.
2.3. BSP na základě zmocnění klienta vybrala pro zastupování klienta ve výše uvedené věci

advokáta a tímto s ním jménem každého klienta uvedeného v ust. 1.2 této smlouvy uzavírá tuto
smlouvu.

3. článek
Předmět smlouvy
3.1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí právních služeb advokátem klientovi při mimosoudním i
soudním uplatněním nároku klienta vůči bance na vrácení neoprávněně účtovaných úvěrových
poplatků včetně příslušenství a na zdržení se jejich účtování do budoucna.

4. článek
Práva a povinnosti advokáta
4.1. Advokát se zavazuje poskytovat klientovi veškeré právní služby související s předmětem této
smlouvy a v tomto rozsahu usilovat o to, aby banka vrátila klientovi neoprávněně účtované
úvěrové poplatky v plné výši a zdržela se jejich účtování do budoucna.
4.2. Advokát se zavazuje chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho
pokyny, zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, stavovskými předpisy České advokátní komory a
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Advokát není vázán pokyny klienta, jsou-li
v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně
poučit.
4.3. Advokát se zavazujeřádně klienta informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat
mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů.
4.4. Advokát se zavazuje při ukončení poskytování právní služby klientovi nebo jeho zástupci na
jeho žádost bez zbytečného odkladu vydat všechny pro věc významné písemnosti, které mu
klient svěřil nebo které z projednávání věci vznikly.
4.5. Advokát se zavazuje usilovat o finančně nejefektivnější řešení sporu.
4.6. Advokát se zavazuje informovat klienta o jeho případném nároku na bezplatnou právní pomoc.
4.7. Advokát není oprávněn bez písemného souhlasu klienta dohodnout s bankou takové podmínky
ukončení sporu, podle kterých by klientovi bylo vráceno méně než 100 % nepromlčených
úvěrových poplatků, které bance zaplatil.
4.8. Advokát je oprávněn konzultovat plnění předmětu této smlouvy se společností BSP a s dalšími
advokáty, které tato společnost zastupováním klientů pověřila. Advokát se zavazuje s těmito
subjekty koordinovat všechny připravované právní kroky.
4.9. Advokát se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v
souvislosti s poskytováním právních služeb. Klient zprošťuje advokáta mlčenlivosti vůči BSP,
vůči advokátům, se kterými BSP uzavřela smlouvu o poskytnutí právních služeb se stejným
nebo obdobným předmětem, jako má tato smlouva, a vůči substitučním advokátům.

5. článek
Práva a povinnosti a prohlášení klienta
5.1. Klient se zavazuje poskytovat advokátovi včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace a
současně mu předkládat veškeré listinné a další materiály potřebné k řádnému poskytování
právních služeb. Advokát neodpovídá za vady poskytnutých služeb, které vznikly porušením
těchto povinností ze strany klienta.
5.2. V případě, že klient bude souhlasit s uplatněním jeho nároku soudní cestou, je povinen zaplatit
na výzvu advokáta a v jím stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 14 dnů, soudní poplatek
ve výši dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a to převodem na speciální bankovní
účet advokáta uvedený ve výzvě. Advokát se zavazuje převést tento poplatek na účet příslušného
soudu. Do zaplacení tohoto poplatku není advokát povinen ani oprávněn podat návrh na zahájení
soudního řízení jménem klienta. Advokát není oprávněn použít poplatek na jiný účel, než je zde
uveden.
5.3. Klient se zavazuje společně s nárokem na vydání neoprávněně účtovaných úvěrových poplatků
uplatnit vůči bance také veškeré náklady vynaložené na uplatnění tohoto nároku, zejména
mimosmluvní odměnu advokáta podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu (dále jen
„advokátní tarif“).
5.4. Klient se zavazuje neprodleně informovat advokáta o tom, že obdržel od banky jakékoliv
finanční plnění související s uplatněným nárokem a v jaké výši.
5.5. Klient souhlasí s tím, aby banka poskytovala advokátovi informace nezbytné k uplatnění jeho
nároku, na které se vztahuje bankovní tajemství.
5.6. Klient souhlasí s tím, aby advokát zpracovával v souvislosti s předmětem této smlouvy jeho
osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.7. Pokud advokát doporučí klientovi ukončení soudního řízení a zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
a klient s tím nebude souhlasit, zavazuje se klient uhradit advokátovi veškeré náklady, které mu
pokračováním v soudním řízení vzniknou. Dosud vzniklé náklady klient nehradí. V případě
úspěchu ve věci se postupuje podle článku 7 této smlouvy.

6. článek
Vrácení úvěrových poplatků a příslušenství
6.1. Klient pověřuje advokáta, aby jeho jménem vyzval banku k vrácení úvěrových poplatků včetně
úroků z prodlení, a to na účet klienta, který uvedl v dohodě o plné moci uzavřené mezi BSP a
klientem.
6.2. Klient pověřuje advokáta, aby současně s výzvou dle ust. 6.1 této smlouvy vyzval banku
k zaplacení odměny právního zastoupení a paušální náhrady hotových výdajů za služby
advokáta před podáním žaloby (úkony právní služby podle advokátního tarifu).
6.3. Klient dále pověřuje advokáta, aby v případě zahájení soudního řízení uplatnil kromě úvěrových
poplatků včetně úroku z prodlení dle ust. 6.1 této smlouvy, odměny a paušální náhrady hotových
výdajů dle ust. 6.2. této smlouvy a klientem zaplaceného soudního poplatku rovněž odměnu za
zastupování účastníka soudního řízení advokátemdle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.
484/2000 Sb., popř. další náklady spojené s uplatněním nároku klienta.
6.4. Pokud je advokát plátcem daně z přidané hodnoty, připočítává se k odměně advokáta, k náhradě
hotových výdajů a k náhradě nákladů řízení daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

7. článek
Odměna advokáta v případě úspěchu ve věci
7.1. V případě, že klient, popř. jím pověřená osoba, obdrží po podpisu této smlouvy a před podáním
návrhu na zahájení soudního řízení od banky zpět úvěrové poplatky, zavazuje se zaplatit
advokátovi odměnu a náhradu hotových výdajů dle advokátního tarifu. Advokát je oprávněn tuto
odměnu klientovi vyúčtovat až poté, co bude tato odměna bankou uhrazena, a pouze do výše
uhrazené klientovi bankou.
7.2. V případě, že klient po podpisu této smlouvy a po podání návrhu na zahájení soudního řízení
obdrží od banky zpět úvěrové poplatky, zavazuje se zaplatit advokátovi vedle odměny dle ust.
7.1 této smlouvy rovněž odměnu za zastupování účastníka soudního řízení advokátem ve výši
náhrady nákladů řízení přiznané soudem, zejména dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.
484/2000 Sb. Advokát je oprávněn uvedenou odměnu klientovi vyúčtovat, jakmile se nárok na
zaplacení náhrady nákladů řízení stane vykonatelným.
7.3. Advokát má nárok na odměnu dle ust. 7.1 a 7.2 jen do takové výše, kolik skutečně z tohoto
důvodu zaplatila klientovi banka.
7.4. Pokud je advokát plátcem daně z přidané hodnoty, připočítává se k odměně advokáta, k náhradě
hotových výdajů a k náhradě nákladů řízení daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
7.5. Soudní poplatek uhrazený klientem dle ust. 5.2 této smlouvy náleží klientovi.
7.6. V případě částečného úspěchu se použije tento článek obdobně.

8. článek
Odměna advokáta v případě neúspěchu ve věci
8.1. V případě neúspěchu ve věci nevzniká advokátovi nárok na jakoukoliv odměnu ani na náhradu
hotových výdajů vůči klientovi. Tato odměna a náhrada výdajů budou uhrazeny BSP dle
samostatně uzavřené smlouvy. V případě, že vznikne protistraně nárok na náhradu nákladů
řízení, zavázala se BSP tyto náklady řízení za klienta uhradit, případně je klientovi proplatit.
Advokát za splnění povinnosti BSP neručí a neodpovídá.

9. článek
Trvání smlouvy
9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
9.3. Tato smlouva pozbývá platnosti a právní vztah mezi advokátem a klientem končí:
9.3.1. provedením všech úkonů právní služby,
9.3.2. nezaplacením soudního poplatku ve výši, lhůtě a způsobem uvedenými v ust. 5.2 této
smlouvy ani v dodatečné lhůtě, stanovené advokátem,
9.3.3. doručením písemné výpovědi kterékoliv ze smluvních stran, přičemž ve výpovědi nemusí
být uveden důvod výpovědi.
9.4. Pokud klient smlouvu vypoví do dne podání návrhu na zahájení soudního řízení a klient

neobdržel od banky žádné plnění nároku uplatněného touto smlouvou (před výpovědí ani po ní),
není advokát oprávněn po klientovi požadovat žádnou odměnu ani náhradu doposud
vynaložených nákladů. Pokud však klient smlouvu vypoví a dříve či později obdrží od banky
jakékoliv plnění nároku uplatněného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit advokátovi odměnu a
náhradu hotových výdajů dle ust. 7.1 této smlouvy.
9.5. Pokud klient smlouvu vypoví po dni podání návrhu na zahájení soudního řízení, zavazuje se
zaplatit advokátovi odměnu a náhradu hotových výdajů dle advokátního tarifu, maximálně však
částku 4.500Kč včetně daně z přidané hodnoty, bez ohledu na to, zda obdržel od banky plnění
nároku uplatňovaného touto smlouvou.
9.6. Pokud advokát smlouvu vypoví před tím, než banka poskytnula klientovi jakékoliv plnění
uplatňované touto smlouvou, nemá advokát nárok na odměnu ani na náhradu hotových výdajů.

10. článek
Závěrečná ustanovení
10.1. V případě více možností interpretace těchto podmínek se uplatní výklad výhodnější pro klienta.
10.2. Pokud není uvedeno jinak, řídí se tato smlouva zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem, a
stavovskými předpisy České advokátní komory.
10.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
10.4. Přílohou této smlouvy je seznam klientů uvedených v předávacích protokolech, jejichž jménem
uzavřela BSP s advokátem tuto smlouvu. Strany se dohodly, že tato příloha nebude vzhledem
k mlčenlivosti advokáta a ochraně jejich osobních údajů zveřejněna.
10.5. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze v písemné formě a musí být
odsouhlaseny přímo klientem. O změnách či dodatcích musí být klient advokátem vyrozuměn na
svůj kontaktní email, nevysloví-li do 30 dnů svůj nesouhlas se zněním změn či dodatků, má se
za to, že s nimi souhlasí.

V Praze dne 4. dubna 2013

____________________________
BSP LawyerPartners a.s.

__________________________________
TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
advokátní kancelář, s.r.o.

