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VÝZVA K ZAPLACENÍ 80 000 KČ 

Vážená paní Krausová, 

obracím se na Legal Assistance, s.r.o. jako zástupce pana YY, přičemž oprávnění za něj jednat dokládám 
přiloženou plnou mocí. 

[1] Ke smlouvám o financování sporů a spolupráci uzavřeným s Legal Assistance, s.r.o.

(i) Legal Assistance, s.r.o., kterou zastupujete, uzavřela s dvě smlouvy o financování sporů
a spolupráci. Předmětem právního vztahu vzniklého z obou smluv je činnost Legal Assistance, s.r.o.,
která měla spočívat v tom, že (čl. li obou smlouv):
1) posoudí obvinění z přestupku;

2) obstará a bude financovat vhodného advokáta;

3) bude financovat veškeré náklady spojené se správním řízením;

4) bude poskytovat poradenskou a informační činnost.

Blíže je pak činnost Legal Assistance, s.r.o. rozvedena v čl. IV obou smlouv. 

(ii) Ad. čl. li odst. 1 - Posouzení obvinění z přestupku, ke kterému se Legal Assistance
J 
s.r.o. smluvně

zavázala, je poskytnutím právní služby ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. V případě
poskytování právních služeb je třeba vycházet především z uvedenéh�předpisu, který upravuje 
podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb 
advokáty, tj. výkon advokacie (§ 1 odst. 1 ZoA). Podle § 2 odst. 1 ZoA jsou právní služby na území 
české republiky oprávněni poskytovat za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm 
uvedeným pouze advokáti, resp. další fyzické osoby jako tzv. evropští advokáti vymezení pod písm. b) 
odkazovaného ustanovení. Právní službou se přitom podle § 1 odst. 2 ZoA rozumí zastupování 
v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, 









• 

viz usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky 
.... 

a pravidla soutěže advokátů české republiky (etický kodex), které uvádí v čl. 5: 

,,Aktivní účast advokáta na podnikání, jehož předmět zahrnuje činnosti, spadající pod pojem 

poskytování právních služeb, nesmí být v rozporu s těmito Pravidly. To neplatí pro účast ve veřejné 

obchodní společnosti podle § 15 zákona o advokacii a pro podnikání na území jiného státu. 

S podnikatelem, který není advokátem a jehož předmět činnosti zahrnuje i obstarávání cizích 

záležitostí nebo zprostředkování, spolupracuje advokát pouze na základě příkazu uděleného přímo 

klientem. 11 

(ii) Legal Assistance, s.r.o. zřejmě od samého počátku neměla v úmyslu zajistit advokáta

pro zastupování v obou správníctířízení, ale vylákat 2x 40 000 Kč tím, že jej ujišťovala o tom, že bude

mít v obou správních řízeních úspěch, respektive, že je Legal Assistance, s.r.o. v obou případech

schopna „případy obhájit". V tomto ohledu se domnívá, že se mohl stát obětí přecinu

podvodu, viz § 209 odst. 1, 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a škoda, která mu byla

v takém případě způsobena, je právě ve výši 80 000 Kč. Text skutkových tvrzení, který se týká

projednávaných věcí v obou řízeních odpovídá přibližně jedné normostraně a, jak bylo uvedeno

v odst. 2 bodu iii), ani tyto pasáže mnoho smyslu nedávají.

(iii) se rovněž domnívá, že v obou shora uvedených věcech mohlo jít o neoprávněné podnikání

Legal Assistance, s.r.o. v intencích § 251 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,

a to s ohledem na judikaturní závěry Nejvyššího soudu v usnesení č.j. 5 Tdo 1406/2014:

11 Neoprávněným je pak podnikání nejen tehdy, jestliže někdo podniká např. bez živnostenského 

oprávnění, které se prokazuje bud' živnostenským listem, nebo koncesní listinou, anebo aniž by splnil 

podmínky pro výkon advokacie, což se prokazuje osvědčením české advokátní komory v Praze 

o zapsání v seznamu advokátů ČAK apod., ale i tehdy, když podnikatel překračuje rozsah např.

živnostenského oprávnění. Rozsah živnostenského oprávnění se podle § 28 odst. 1 živnostenského

zákona posuzuje podle obsahu živnostenského listu nebo koncesní listiny a v pochybnostech rozhodne

na žádost podnikatele živnostenský úřad. Jestliže takové jednání podnikatele, kterým překračuje

rozsah svého živnostenského oprávnění, dosahuje povahy a společenské škodlivosti odpovídající

přibližně podnikání bez oprávnění, pak jde též o neoprávněné podnikání ve smyslu tohoto ustanovení.

To, co bylo uvedeno, přiměřeně platí i o podnikání, které je upraveno zvláštními předpisy."

(iv) Podle § 588 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: 11Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti

právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně

narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku

nemožhému. "Vzhledem k tomu, že předmět činnosti, ke kterému se Legal Assistance, s.r.o. smluvně

zavázala, odporuje zákonu a souběžně s tím narušuje veřejný pořádek, jsou obě uzavřené smlouvy

absolutně neplatné, nicméně z opatrnosti též namítá relativní neplatnost obou uzavřených

smluv, jelikož byl uveden v omyl ohledně předmětu obou právních vztahů.

(v) vás tímto wzýyá, abyste nejpozději do 7 dní zaplatili částku 80 000 Kč na jeho číslo účtu

Zdraví 

Mgr. XX, advokát 


