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Smlouva o financování sporů a spolupráci 

1. 
Srnluvnl strnny 

I .cgal Assistance s.r.o. 
(jako provozovatel l)lužby RokHe7.Pokut) 
se sldlcm Tuf·ankn 41 a. 627 00 Brno 
znpsan{1 v obchodním rejstříku vcdcnérn Krnjským soudem v Bmč, sp. zn. C 36359 
1(:: 255 90 359 
email: info@rokbc7pokut.cz 
nu strnnč jcd11c (dálť jf•11 „spolcčno�l") 

a 

pan YY 
adresa

na str.111č d11.1hé 

uzavřely rnto smlouvu o financování sporů (dále jen „smlom"a"). 

I I. 
Prcambull' 

I. Předmětem činno ·ů spulečno-ti je komplex.ní posouuní předkl,ídaného obvinční z přcst-upku
"dopruvč.

2. l'fcdmčtcm či11no$IÍ spolcčnoM1je ohst:iráni ., fiunntovóní vhodnl•ho .Hhoki'ita pro �licntu.
3. Předmětem činnosti spolct:nostJ je financováni \'eškerých nákladů spojených se správnim

ři:r..ení k obhiůení práv klientu. který je obvinčn z ri'esrupkÍl ,. dopravč.
4, Pícdniětem činnosti společnosti je poskytov{mi inťnrmafol n poruclcnské činnos1i v ohlasu 

bc1pcč11osti 1,il11ičního provo1.u. 

, Ill. 

Vyme1.cní rwJmť1 
I. Přcsmpk�m ji! ni, inčné jednání, které purušltíc nebo ohroř.uj<.: z.újem polcčnosti n je za pf·estupck

výslovně �7J1::ičeno v zí1koně o přestupcích nebo v jiném zákoně. nejde-li o jiný správní delikt
postilitelný podle 7Vl..ištního zákona 111.:bo o trestný čin. Přestupku se mC1že dopustit jen fyzická
oi-obn.

2. Dopramím pfe�tupkem je ,m·iu�né jcdnáni, ji.:hož 711a�y upravují Li1kun č. 200/1990 Sb .. o
přestupcích v platném znění i zákon č. 36112000 Sb., o provozu na po7,ernních komunikacích
v platném znění.

3. Uodový s. stém • byl znvcdi.:n I. 7. 2006 11a podklaclč n'1kot1H i:. 411/2005 b., kterým byl
novelizován i.:itovaný zákon o provozu na pOZl.!rnnich komunikach:h , I! znění pozdějších pf'edpisů
a spočívá v za7J1amenáv:íní bodů řidičum motorových voLidel za dopravní ph!stupl')' či trestné
tiny ,. dopruvě. V příp11<foch, kcly bodový '.:)y ·tém :1rwnam�11á, �<.: ritlič n1 dupmvni přcstupl-.'")'
du<;í1hl 12 lmclů v boclové1n hodnoceni i·idiřc, pozbývií řtd1č řtdič�ké opnivw.:ni. Teprve po uplymui



12 m-:sku mť'tž.c řidič získal !tvé řidičské oprúvnčnf zpčt. musí se vsak podrobit přezkoušeni z 

odborné zpúsobilosti k řízení motorových vozidel. ..
4. Pfcstupko,·é ří1,eaí je Z\'lástnlm druhem . právníhn ři✓cní. které se řídí :d1koncrn o přestupcích.

podpumč i sp, rw111t11 r·iidcm. Pniv11im rni,�lcdkc111 přestupku je sunkcc ve fo11nč, které uvildí
přh.lušný právní přcdpi� na úseku silnič11iho provozu. Pro účely této smlouvy jsou dopravní

přestupky a dopravní nehody ře cny podle zákona č. 200'1990 Sb„ o přestupcích , platném znění

a zákona č. 500/2004 Sb., -c;pníYní ři'1d, ,·e znčni poz<lčj�ích předpisu. K i'cšcní j,;ou pfislušné

po,čic111'.: obec a policie, a tu jak stlÍlllÍ, 111k 1 rněslsk{1 (v blokovi'.!m l'íz.ení).

5. .Jiným správnfm deliktem se roLumi protipráv11i jednání právnické osoby nebo fyzické osoby -
podnikatele. za které ukládá sptámí orgán sankci stanovenou zvlášlním zákonem. Za jiný spr.ivní

delikt je jeho pachatel ndpovčdný bez ohledu nu svoje wvinčni. pfičcm7 jiné správní <lclik1y jsou

projl:dnóvúny pot.Ilc :-.pnívnílm ř.ídu.

6. Dopravni nehodou je u<láJost v provoLu na pozemních komunikacích, například havárie nebo

.srá7ka, která se stala neho byla započata na pozemní komunikaci a při niž dojde k usmrcení nebo

1.rančni osoby nebo ke iikodč nu nn�j�tku v přimi: i;o11vislos1i s provc1zc111 vo:11dl11 v pohybu.

Ddi111ci tlopravni nehody obsahuje /;ikon č. 36 I /200() b., o provo1u na pozemních kom1111ikaclch

v platném :,,není.

l\'. 

Ph•dmčt 
I. Společnost se zavazuje.:, že provede pí-cdběžné posouzení obvinční 7. dopravního přestupku,

kterého se měl klicm dopustit za dobu l.rYání smluvního \7tahu se spokčností, na úzcmi České
n:publiky pr-i i'i7eni oi;11h11lhn nmlorovéhu , o:,,itlla (t1k11pina 11) nebo mnlot:ykln (skupi11a A), n po

provedeném přcc.lběžnérn po�ouzcni ,,yhledá společnost pro klienta ,·hodného ad"okáta.

2. SpolečmJ,;t se tuké zavazuje, že provcue přcdb�žné pu. ouzení ohvinčni z dopra\'ního přlistupku
č.j. XYZ-123-123-123-456/2019 a po Jml\'C1kném pf'cdhi:;711é111 11oi,nu1cní vyhledá spolécnosl pro
klienta vhm.lni:ho advokůt.1.

3. Společnost se za,•azuje financ,wnt zvoleného udvokáta ,·e sprín'nim řizcnf 11 dalšl náklndy 1,c
sprllvnhn í·ízt!ni Mwjcné Jrn <loh11 trvimí i.111l11v11ih() ,r1:1nhu klicnla obvinčného 7. dopravního

přestupku a společno. ti. 

4. Společno$1 se zavazuje vrátit klic.nto,1I uhrazenou částku. paklifo buůe z.a přl!Stupek uveden{
v čl. IV. nd!lt. 2 11rnvon111cně udčleprn pokut11 pi'islušným :,'J)nh'11in1 organem n klient

prostkdnictvlin ;,voleného udvokáta vyčerpal v"'t!chny hidné i miinof�dné opravné pro. Lřcdky ve

sprá, nim a soudním řízení proti jejímu utlčleni.

5. Klient pověh1jc spolcčno. 1 k prcdběžnému posouzeni obvinění 7 dopravního picMupk'll. který

:;páchá lU dobu trvimi smluvního v:11ahu.
6. Klient pověhljl.! spulcčnost k , yhlcdú11i vhodn · ho acJvol..átá pro obhajobu dopravního přestupku,

který k.lient spáchal. Klient udělí advokáLovi plnou moc I,. zastupování a advokát klienta zastoupí

ve sprňmích, popř. dalši<.:h focrtích.

7. Ph:drnčt smlouvy ·e 11cv1lahu1e 1111 dopravní ph:s111pky. které mčl klient -;p;icha1 pi'cd účinností
léto smlouvy, V)'1nlll obvi11čnl. pccilikovaného v I. IV. odst.2.

R. Předmč1 smlouvy se nevztahuje na případy. kdy klientovi vznikly nebo v budoucnu vzník11ou

závazky při jeho protiprávní činnosti v souvislosti �e splich:iním trcstneho činu. nebo v di1slcdku

po7ití nlkoholi<:ké či jiné 111iv •km c li11ky. udrnllnull cli.:cho,t'.• či krcvni lkou ky, nebo , duslcdku

účasti na dopravní neho<.IC:.
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