Obchodní sdělení pro klienty - spotřebitele
Mgr. Vojtěch Peštuka, advokát, zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 14997,
IČO: 016 59 022,
se sídlem AK Rumunská 1798/1, 120 00 Praha 2,
tel.: 420 604 222 251
e-mail: pestuka@akpestuka.cz
k nabídce právních služeb uvedené na www.akpestuka.cz zveřejňuje informace pro
klienty advokáta, kteří jsou spotřebitelé:
1. Advokát poskytuje právní služby podle pokynů klienta v rozsahu jeho
požadavků a současně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a
předpisy České advokátní komory.
2. Za právní služby poskytnuté advokátem klientovi náleží advokátovi odměna
ve výši 2.000 Kč za každou započatou hodinu právní služby poskytované
klientovi, nedohodnou-li se advokát a klient při uzavření smlouvy o
poskytnutí právní služby na jiné odměně.
3. O rozsahu hodin právní pomoci poskytnuté klientovi advokátem bude advokát
klienta informovat vždy na požádání klienta.
4. Klient bude hradit advokátovi hotové výdaje související s plněním předmětu
dohody o poskytování právních služeb (kolky, soudní poplatky, poplatky za
listy vlastnictví, ověření podpisů, výpisy z centrální evidence exekucí apod.)
a cestovní výdaje, které budou vypočteny přiměřeně podle příslušných
právních předpisů.
5. Splatnost odměny za právní služby je deset (10) pracovních dní ode dne, kdy
advokát klientovi vystaví fakturu za předmětné vyúčtovací období. Pokud se
advokát s klientem nedohodne jinak, je tímto vyúčtovacím obdobím
kalendářní měsíc.
6. Případná náhrada nákladů právního zastoupení přiznaná klientovi obecnými
či rozhodčími soudy, rozhodcem, pojišťovnami nebo jinými osobami, náleží
advokátovi, jako dodatečná odměna za jeho činnost s čímž klient souhlasí.
7. Při poskytování právní pomoci se bude advokát řídit požadavky a zájmy
klienta, které jsou v souladu s obecně závaznými předpisy. Advokát bude
průběžně s klientem projednávat svůj postup při poskytování právní pomoci,
a to v termínech dle individuálních dohody smluvních stran. Právní služba se
nevztahuje, není-li dále sjednáno jinak, na monitorování klientových
dlužníků v insolvenčním rejstříku.
8. Obsah právní pomoci podléhá mlčenlivosti podle zákona číslo 85/1996 Sb. o
advokaciivezněnípozdějších změn a nemůže být bez souhlasu klienta
poskytnut třetí osobě.
9. Advokát předá klientovi, na jeho žádost, spis v rozsahu, v jakém se klienta
týká, a to zejména všechny originály listin poskytnutých klientem a veškerá
rozhodnutí ve věci samé.
10. Na žádost klienta je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby s
uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen
vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient vyžaduje.

11. Klient má právo kdykoliv ukončit poskytování právní služby výpovědí a
odvolat plnou moc.
12. Advokát je pojištěn na 5.000.000,- Kč.
13. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR 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). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz
Mgr. Vojtěch Peštuka, advokát

