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Všeobecné obchodní podmínky 

(dále jen „VOP“), které vymezují rámec právní pomoci mezi klientem a advokátem prováděné 

prostřednictvím portálu Oddluzenizdomova.cz, ve znění účinném od 1.9.2020. 

 

I.  

Předmět smlouvy a způsob poskytování právní pomoci 

1.1. Portál Oddluzenizdomova.cz je provozován Mgr. Filipem Faltou, advokátem se sídlem Jugoslávská 

620/29, 120 00 Praha 2, IČO: 08515557, ev. č. ČAK 19031 a JUDr. Janem Groborzem, advokátem se 

sídlem Pekařská 84, 602 00 Brno, IČO: 08106339, ev. č. ČAK 18812 (dále společně jako „advokáti“, 

samostatně jako „advokát“). 

1.2. Právní služba, kterou advokát klientovi poskytne, bude výhradně sepis a podání insolvenčního návrhu 

spojeného s návrhem na povolení oddlužení, včetně souvisejících činností. Advokát není povinen 

poskytnout klientovi žádnou jinou právní službu či radu. Pokud tak advokát i přesto učiní, nemá vůči 

klientovi nárok na náhradu odměny či promeškaného času. 

1.3. Poskytovatelem právní služby sepisu a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení 

oddlužení jsou advokáti a potažmo jejich zaměstnanci. Výběr, který z advokátů právní službu poskytne, 

je výlučně v dispozici advokátů. 

1.4. Klientovi odpovídá za škodu v souvislosti s výkonem advokacie ten z advokátů, kterému klient udělil 

plnou moc, či ten, který klientovi poskytl právní radu. Advokát se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že 

škodu nezavinil. 

1.5. Advokáti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s 

poskytováním právních služeb klientovi, v souladu s § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. 

1.6. Klient bere na vědomí, že poskytnutí veškerých součinností dle požadavků advokáta je nezbytným 

předpokladem poskytnutí právní služby. Bez požadované součinnosti klienta není možné právní službu 

poskytnout. V případě, že klient neposkytne svou součinnost v plném rozsahu, není advokát povinen 

poskytovat klientovi žádnou právní službu. 

 

II.  

Odměna advokáta za poskytnutí právních služeb 

2.1. Klient bere na vědomí, že není povinen a nebude hradit advokátovi odměnu před či po sepisu či podání 

insolvenčního návrhu přímo k rukám advokáta. Odměna advokáta bude uhrazena prostřednictvím 

insolvenčního řízení, kam si přihlásí svou pohledávku na odměnu za sepis insolvenčního návrhu ten 

z advokátů, který poskytl právní službu, v souladu s § 390a odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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2.2. Klient bere na vědomí, že pokud dojde ke zpětvzetí insolvenčního návrhu ze strany klienta, bude mu 

soudem uložena povinnost nahradit advokátu odměnu dle čl. 2.1. těchto VOP soudem. 

 

III.  

Ukončení účinnosti smlouvy, doručování a mimosoudní řešení sporů 

3.1. Plnou moc, kterou klient advokátu udělí, může klient kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu. Pokud 

již byl podán návrh na oddlužení, nemá vypovězení plné moci dopad na přiznání odměny advokátu. 

3.2. Klient bere na vědomí, že veškeré informace o průběhu insolvenčního řízení jsou veřejně dostupné na 

portálu https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. 

3.3. Pokud mezi advokátem a klientem jakožto spotřebitelem dojde ke sporu, má klient právo na 

mimosoudní řešení sporů. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb. je Česká 

advokátní komora. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách 

www.cak.cz. 

 

IV.  

Ochrana osobních údajů 

4.1. Správci osobních údajů jsou současně Mgr. Filip Falta, advokát se sídlem Jugoslávská 620/29,  

120 00 Praha 2, IČO: 08515557, ev. č. ČAK 19031 a JUDr. Jan Groborz, advokát se sídlem Pekařská 84, 

602 00 Brno, IČO: 08106339, ev. č. ČAK 18812. 

4.2. Osobní údaje klientů, které advokáti sbírají, je jejich jméno a příjmení, datum narození, adresa, kontaktní 

údaje (telefonní číslo, mailová adresa) a záznam z rejstříku trestů. 

4.3. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu, a to za účelem možnosti 

kontaktování klienta advokátem a poskytnutí právní služby. Advokáti zpracovávají poskytnuté osobní 

údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Advokáti nejsou oprávněni zpřístupnit 

poskytnuté osobní údaje třetí osobě.  

4.4. Poskytnuté osobní údaje budou advokáti zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro 

který jsou osobní údaje zpracovávány.  

4.5. Advokáti Vás tímto informují, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:  

A) právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává,  

B) právo na opravu osobních údajů,  

C) právo na výmaz osobních údajů,  

D) právo na omezení zpracování osobních údajů,  

E) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,  

F) právo na přenositelnost osobních údajů.  

4.6. Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu – 

Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
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