PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB v. 3.0
ZASTOUPENÍ PŘI UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU NEMAJETKOVÉ ÚJMY
PODLE ZÁKONA Č. 82/98 SB. VŮČI MINISTERSTVU ZDRAVOTNICTVÍ ČR ZA
NEZÁKONNÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VYDANÁ ZA STAVU PANDEMICKÉHO
POHOTOVOSTI
podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění a v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění,
Ze strany advokátní kanceláře
David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o.
adresa kanceláře: třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
IČ: 08801568 | DIČ CZ08801568
jednatel a společník: Mgr. David Zahumenský, advokát
e-mail: david@davidzahumensky.cz, mobil: 608 719 535
vůči klientům, kteří udělují plnou moc advokátovi Mgr. Davidu Zahumenskému pro
hromadné (společné) uplatnění nároku

I.
Předmět smlouvy
1. Advokátní kancelář se zavazuje, že v rozsahu uvedeném těchto podmínkách a za
podmínek v nich stanovených poskytne klientovi/klientce právní služby při
společném uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy podle zákona č.
82/98 Sb. vůči České republice - ministerstvu zdravotnictví za újmu způsobenou v
důsledku porušení zákona v důsledku dopadů nezákonných mimořádných opatření
vydaných za stavu pandemické pohotovosti, jejichž nezákonnost byla konstatována
(nebo které byly zrušeny) do 26. 7. 2021, a to včetně případného podání žaloby a v
řízení před soudem I. a II. stupně.
2. Podání mimořádných opravných prostředků je možné pouze na základě samostatné
dohody mezi advokátní kanceláří a klientem.
3. Podle těchto podmínek má klient/ka nárok na zastoupení ve výše vymezených věcech
pouze tehdy, pokud bude podepsaná plná moc advokátovi doručena nejpozději dne
26. 7. 2021. Nárok klienta/klientky bude uplatněn společně s nároky dalších klientů,
kteří do daného termínu advokátovi doručí podepsanou plnou moc. Možnost advokátní
kanceláře odmítnout zastoupení klienta/klientky z kapacitních důvodů podle čl. II odst.
2 tím není dotčena.
4. Podle těchto podmínek se postupuje pouze v případě zletilých fyzických osob a
při nárokování náhrady nemajetkové újmy. Vymáhání nároku na náhradu majetkové
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škody vč. ušlého zisku může být dojednáno pouze zvláštní dohodou a k uplatnění
nedojde v rámci tohoto společného postupu.
5. V případě, uplatňování nároků za nezletilé dětí je podmínkou pro podání žaloby ve věci
souhlas opatrovnického soudu s takovým postupem. To může postup při společném
uplatnění nároku zdržovat a proto v rámci tohoto společného postupu nebude
převzato zastoupení nezletilých. To je možné pouze na základě zvláštní dohody.

II.
Součinnost a podklady ze strany klientů, převzetí zastoupení
1. Klient/klientka jsou povinni poskytnout k řádnému plnění předmětu této smlouvy
řádnou a včasnou součinnost. V rámci své součinnosti se klient/klientka zavazují, že
na vyzvání advokátní kanceláře jí poskytnou pomoc při zajištění podkladů, doplňujících
údajů a upřesnění, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
2. Souhlas s těmito podmínkami klient/ka potvrzuje podpisem plné moci advokátovi.
Advokátní kancelář si ovšem vyhrazuje zastoupení nepřijmout zejm. z kapacitních
důvodů. K uzavření smlouvy tak nedojde, pokud advokátní kancelář sdělí klientovi do
30 dnů od doručení podepsané plné moci, že klienta zastupovat nebude.
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III.
Cena předmětu plnění a platební podmínky
1. Odměna advokátní kanceláře za činnosti vykonávané podle této smlouvy je sjednána
tak, že
a) Za převzetí zastoupení bude klientem/klientkou uhrazena částka 500 Kč + DPH
21% (tedy 605 Kč vč. DPH 21%), a to na základě faktury vystavené advokátem a
zaslané klientovi e-mailem se splatností 14 dnů.
b) Advokátní kanceláři náleží soudem přiznaná náhrada nákladů řízení vůči
protistraně ponížená o klientem uhrazený soudní poplatek. Odměna je
sjednána jako tzv. odměna za výsledek – v případě, že nebude náhrada nákladů
přiznána, klient/ka nehradí advokátní kanceláři nad rámec odměny podle písm. a)
odměnu žádnou.
2. Klient/ka souhlasí s tím, aby plnění poskytnuté protistranou v souvislosti
s poskytovanými právními službami bylo přímo započteno na odměnu advokáta.
3. Soudní poplatek (podle nyní platné a účinné právní úpravy se hradí poplatek 2.000
Kč) za podání žaloby k soudu hradí klienti sami ve výši stanovené soudem po podání
žaloby. O potřebě úhrady poplatku budou klienti předem informováni prostřednictvím
e-mailu. Pokud Klienti nezaplatí soudní poplatek ve lhůtě stanovené soudem,
zastupování klienta tím končí.
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IV.
Odstoupení od smlouvy
1. Klient/ka může tuto smlouvu kdykoliv ukončit. Klient/ka tak může učinit výpovědí
s výpovědní lhůtou, která činí patnáct dnů od doručení výpovědi advokátovi. Lhůta
začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena.
2. Advokátní kancelář může tuto smlouvu ukončit jen pokud:
a) důvěra mezi advokátem a klienty je narušena,
b) klienti neposkytuje dostatečnou součinnost,
c) pokud klient neuhradil odměnu podle čl. III. odst. 1 písm. a) ve lhůtě
splatnosti vystavené faktury a tuto neuhradí ani na po dodatečné výzvě
zaslané e-mailem a stanovení dodatečné lhůty v délce alespoň 7 dní.
3. Advokátní kancelář ukončí smlouvu výpovědí v patnáctidenní výpovědní lhůtě, která
začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla výpověď doručena klientovi/klientce.
4. Nedohodne-li se advokátní kancelář s klienty jinak nebo neučiní-li klient/ka jiné
opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy odstoupil od této smlouvy,
činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient/ka neutrpěla na svých právech nebo
oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient/ka advokátovi sdělí,
že na splnění této povinnosti netrvá.
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5. Pokud nedojde k faktickému doručení na adrese klienta/klientky uvedené v záhlaví
této smlouvy, jde tato skutečnost k tíži klientů.
6. Účinnost a platnost této smlouvy končí též, mimo jiných způsobů, provedením všech
úkonů, které tvoří obsah dohodnuté právní pomoci.
V.
Závěrečná ujednání
1. Klienti jsou srozuměni s tím, že se jedná o hromadné uplatnění nároku, čemuž
odpovídají možnosti komunikace a informování o postupu ve věci.
2. Advokátní kancelář je oprávněna provést aktualizace a doplnění těchto podmínek.
Klient o nich musí být vždy informován e-mailem.
3. Smlouva je uzavřena podpisem plné moci ze strany klienta i advokáta.
4. Veškerá rozhodnutí a dokumenty jsou klientům zasílány v elektronické podobě na emailovou adresu, případně pak zveřejněním na stránkách www.davidzahumensky.cz.
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5. Změny této smlouvy je možné provést písemnými dodatky, nebo odsouhlasením
změny v rámci e-mailové komunikace mezi stranami, ze které je zřejmé, že obě strany
se změnou souhlasí.

VI.
Ochrana osobních údajů
Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu jsou klientem či jinou osobou
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.
Správce osobních údajů
David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o.
Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
IČO: 08801568 | DIČ CZ08801568
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 11516
Zastoupená jednatelem Mgr. Davidem Zahumenským
+420 608 719 535 | www.davidzahumensky.cz | advokat@davidzahumensky.cz
DS společnosti s ručením omezením: msgkcr4
Právní základ pro zpracování
•

Smlouva o poskytování právních služeb

•

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá
ze smlouvy a poskytování právních služeb

•

Plnění povinností advokáta

Účel zpracování
Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem a plnění povinností
advokáta.
Příjemci osobních údajů
•

Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

•

Poskytovatelé údržby informačního systému – zejména společnost Google LLC

•

Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

•

Externí účetní kancelář
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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, zejm. zákona č. 85/1996 Sb.
(zákon 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).
Práva subjektu údajů
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů 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. Subjekt údajů má také právo, aby
správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní
údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli
doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce
– advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů 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 subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů 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 - toto se zpravidla
neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy
uzavřené s klientem a plnění povinností , nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude klient či jiná osoba jakkoli nespokojena se zpracováním svých osobních
údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Viz také směrnice na stránkách AK:
https://www.davidzahumensky.cz/ochrana-osobnich-udaju/
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)
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VII.
Pověření ČAK k řešení spotřebitelských sporů
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.

V Brně dne 23. 6. 2021
David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. David Zahumenský, advokát
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