Smlouva o financování sporů a spolupráci
I.
Smluvní strany
Legal Assistance s.r.o.
(jako provozovatel služby RokBezPokut)
se sídlem Tuřanka 41a, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 36359
IČ: 255 90 359
email: info@rokbezpokut.cz
na straně jedné (dále jen „společnost“)
a
Klient
na straně druhé
uzavřely tuto smlouvu o financování sporů (dále jen „smlouva“).
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II.
Preambule
Předmětem činnosti společnosti je komplexní posouzení předkládaného obvinění z přestupku
v dopravě.
Předmětem činnosti společnosti je obstarání a financování vhodného advokáta pro klienta.
Předmětem činnosti společnosti je financování veškerých nákladů spojených se správním
řízení k obhájení práv klienta, který je obviněn z přestupků v dopravě.
Předmětem činnosti společnosti je poskytování informační a poradenské činnosti v oblasti
bezpečnosti silničního provozu.
III.
Vymezení pojmů
Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek
výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštního zákona nebo o trestný čin. Přestupku se může dopustit jen fyzická
osoba.
Dopravním přestupkem je zaviněné jednání, jehož znaky upravují zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích v platném znění i zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
v platném znění.
Bodový systém - byl zaveden 1. 7. 2006 na podkladě zákona č. 411/2005 Sb., kterým byl
novelizován citovaný zákon o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
a spočívá v zaznamenávání bodů řidičům motorových vozidel za dopravní přestupky či trestné
činy v dopravě. V případech, kdy bodový systém zaznamená, že řidič za dopravní přestupky
dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče, pozbývá řidič řidičské oprávnění. Teprve po uplynutí
12 měsíců může řidič získat své řidičské oprávnění zpět, musí se však podrobit přezkoušení z
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení, které se řídí zákonem o přestupcích,
podpůrně i správním řádem. Právním následkem přestupku je sankce ve formě, které uvádí

příslušný právní předpis na úseku silničního provozu. Pro účely této smlouvy jsou dopravní
přestupky a dopravní nehody řešeny podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. K řešení jsou příslušné
pověřené obce a policie, a to jak státní, tak i městská (v blokovém řízení).
5. Jiným správním deliktem se rozumí protiprávní jednání právnické osoby nebo fyzické osoby –
podnikatele, za které ukládá správní orgán sankci stanovenou zvláštním zákonem. Za jiný správní
delikt je jeho pachatel odpovědný bez ohledu na svoje zavinění, přičemž jiné správní delikty jsou
projednávány podle správního řádu.
6. Dopravní nehodou je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo
srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo
zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
Definici dopravní nehody obsahuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
v platném znění.
IV.
Předmět
1. Společnost se zavazuje, že provede předběžné posouzení obvinění z dopravního přestupku,
kterého se měl klient dopustit za dobu trvání smluvního vztahu se společností, na území České
republiky při řízení motorového vozidla a po provedeném předběžném posouzení vyhledá
společnost pro klienta vhodného advokáta.
2. Společnost se zavazuje financovat zvoleného advokáta ve správním řízení a další náklady se
správním řízení spojené po dobu trvání smluvního vztahu klienta obviněného z dopravního
přestupku a společnosti.
3. Společnost se zavazuje uhradit za klienta sankce – pokuty ve správním řízení za dopravní
přestupky po dobu trvání smluvního vztahu pod podmínkou, že jsou tyto pokuty pravomocně
uděleny příslušným správním orgánem a klient prostřednictvím zvoleného advokáta vyčerpal
všechny řádné i mimořádné opravné prostředky ve správním a soudním řízení proti jejímu
udělení.
4. Klient pověřuje společnost k předběžnému posouzení obvinění z dopravního přestupku, který
spáchá za dobu trvání smluvního vztahu.
5. Klient pověřuje společnost k vyhledání vhodného advokáta pro obhajobu dopravního přestupku,
který klient spáchal. Klient udělí advokátovi plnou moc k zastupování a advokát klienta zastoupí
ve správních, popř. dalších řízeních.
6. Předmět smlouvy se nevztahuje na dopravní přestupky, které měl klient spáchat před účinností
této smlouvy.
7. Předmět smlouvy se nevztahuje na případy, kdy klientovi vznikly nebo v budoucnu vzniknou
závazky při jeho protiprávní činnosti v souvislosti se spácháním trestného činu, nebo v důsledku
požití alkoholické či jiné návykové látky, odmítnutí dechové či krevní zkoušky, nebo v důsledku
účasti na dopravní nehodě.
8. Předmětem smlouvy není poskytování právních služeb klientovi společností Legal
Assistance, s.r.o.
Speciální podmínky pro nákladní vozidla
9. Služba se vztahuje kromě osobních vozidel a motorek také na nákladní auta a ostatní skupiny
vozidel.

10. Služba se vztahuje pouze na přestupky, k jejichž spáchání může běžně dojít při jízdě osobním
vozidlem. Je tedy vyloučeno např. nedodržování bezpečnostních přestávek, přetěžování (celkové i
na nápravu), neplacení mýtného, apod. Služba sama také nekryje a negarantuje vyřešení přestupku
rychlosti, jenž je zaznamenán na záznamovém zařízení v kabině řidiče.
V.
Podmínky financování sporů
1. Podmínkou financování budoucích závazků klienta je splnění následujících požadavků:
a) Klient se k dopravnímu přestupku, kterého se měl dopustit, nevyjadřoval, žádal
projednání ve správním řízení a nic nepodepsal (myšleno při jednání s policisty, strážníky
nebo jinými k tomu oprávněnými orgány).
b) Klient bude neprodleně informovat společnost o každém úkonu, výzvě, rozhodnutí,
datové zprávě nebo dopisu správního orgánu, ze kterého může klientovi potenciálně
vzniknout závazek vůči orgánu veřejné správy, a to do 48 hodin od jeho doručení
klientovi, příp. ode dne, kdy byl doručen fikcí a současně zašle společnosti kopii
takového dokumentu na email společnosti.
c) Klient udělí plnou moc k zastupování advokátovi, kterého klientovi vyhledá společnost, a
to do 24 hodin od vyzvání.
d) Po udělení zmocnění klienta zvolenému advokátovi nebude klient nadále zasahovat do
probíhajícího správního řízení a poskytovat správnímu orgánu, jenž o udělení sankce
vede řízení, bez souhlasu společnosti žádné informace, vyjádření nebo činit úkony bez
vědomí a výslovného souhlasu společnosti.
e) Řidičský průkaz není zadržen Policií ČR v místě spáchání přestupku.
2. V případě nesplnění podmínek stanovených v odst. 1 si společnost vyhrazuje právo závazky
klienta nefinancovat, ani mu neobstarat zastoupení advokátem v dané věci, případně převzatou věc
jednostranně pro výše uvedené překážky ukončit.
3. Společnost si vyhrazuje právo nefinancovat obhajování klienta u těch přestupků, u kterých dojde
změnou legislativy či vyhlášky k výraznému zhoršení postavení klienta.
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VI.
Cena, způsob platby a další ujednání
Smluvní strany se dohodly na paušální odměně pro společnost 3.999,- Kč za tarif řidiče; nebo
odměnu 3.999,- Kč za tarif vozidla.
Smlouva nabývá platnosti i účinnosti okamžikem připsání částky specifikované v čl. VI. odst. 1
této smlouvy na účet společnosti. Od tohoto dne počíná běžet lhůta 12 měsíců, po níž jsou služby
podle této smlouvy poskytovány.
Uhrazením stanovené částky vyjadřuje klient bezpodmínečný souhlas s obsahem této smlouvy.
Uhrazení částky může klient zajistit i prostřednictvím třetí osoby.

VII.
Práva a povinnosti
1. Společnost je povinna poskytnout plnění v rozsahu této smlouvy řádně a v dohodnutých
termínech.
2. Společnost je na žádost klienta povinna informovat klienta o průběhu a výsledku jednání.
3. Společnost je oprávněna předávat advokátovi informace o klientovi a dokumenty, které jí klient
předal.

4. Klient se zavazuje zajistit součinnost společnosti, a to i určením oprávněné osoby, která bude
v případě jeho nepřítomnosti přijímat informace od společnosti a zajišťovat všechny požadované
podklady pro řádný výkon předmětu této smlouvy.
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VIII.
Ukončení a zánik smlouvy
Strany mohou v případě porušení ustanovení této smlouvy ukončit smluvní vztah tím, že straně,
která tuto smlouvu porušila, je dána písemná výpověď.
Ukončením této smlouvy společnost přestává být povinna financovat probíhající spory klienta.
V případě porušení povinnosti ze strany klienta, nevzniká nárok na vrácení ani alikvotní části
odměny.
V případě ukončení smlouvy je na základě žádosti klienta společnost povinna bezodkladně předat
klientovi veškeré informace a dokumenty, které získala v souvislosti s plněním této smlouvy.
Společnost je oprávněna odstoupit od této smlouvy a nefinancovat závazky klienta, pokud klient
spáchal přestupek s vysokou společenskou nebezpečností nebo pokud je klientem požadováno
financování řešení přestupků častěji než třikrát v období třiceti kalendářních dní, což je společností
považováno za neetické chování se záměrem zneužívání smluvního vztahu.
Společnost je oprávněna, za splnění podmínek (např. nesplnění povinností klienta v čl. V této
smlouvy), odstoupit od smlouvy i v případě, že již započala konkrétní plnění v konkrétním případě
(odpovědnost klienta za škodu tím není dotčena).

IX.
Odpovědnost za škody
1. Veškeré služby budou společností prováděny odborně, včas a profesionálním způsobem.
Všechny služby společnosti podle této smlouvy budou provedeny v souladu s právními předpisy
České republiky i komunitárním právem.
2. Klient odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil odmítnutím součinnosti nebo jinou
činností, která omezila nebo přímo znemožnila plnění podle této smlouvy. Za škodu se považují
zejména náklady advokáta, náklady společnosti, cestovní náklady, správní poplatky a další plnění,
které společnost vynaložila na plnění podle této smlouvy a jejíž plnění klient bez právního důvodu
zmařil.
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X.
Ochrana informací
Společnost se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se
dozvěděla v souvislosti s výkonem činnosti podle této smlouvy.
Společnost se zavazuje dodržovat zákonnou i smluvní ochranu údajů klienta ve smyslu
příslušných právních předpisů.
Klient se zavazuje k mlčenlivosti o všech informacích a dokumentech souvisejících s plněním
předmětu smlouvy, které jsou považovány za velmi důvěrné a jsou předmětem obchodního
tajemství.
Povinnost společnosti zachovávat mlčenlivost a uchovávat v tajnosti informace se nevztahuje na
informace a dokumenty poskytované advokátovi.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva podléhá materiálnímu právu České republiky s vyloučením kolizních norem.

2. Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu,
realizace a ukončení této smlouvy, jakož i veškeré vztahy bezprostředně související.
3. Pro účely této smlouvy se ve výjimečných případech rozumí pod pojmem advokát též zmocněnec.
4. Strany se zavazují řešit veškeré spory z této smlouvy vzájemnou dohodou. Teprve nepodaří-li se
dosáhnout smírného řešení, obrátí se strany na soud.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti okamžikem připsání platby na účet společnosti.
6. Klient souhlasí s okamžitým plněním této smlouvy po úhradě příslušné částky.
7. Touto smlouvou klient deklaruje, že má vážný zájem o poskytování služeb ze strany Legal
Assistance, s.r.o.
8. Uhrazením příslušné částky klient stvrzuje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., souhlas
se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů společností za účelem jejich evidence a
poskytování služeb, v rozsahu odpovídajícím předmětu této smlouvy, a to na dobu neurčitou.
9. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a s jejím obsahem bez výhrad
souhlasí.

