
JUDr. Zdenko Laštík, advokát
so sídlom Jesenského 70/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej

komory pod č. 7716

Poučenie pre klienta

podľa  §  1c,  §  18 ods.  4  zák.  č.  586/2003  Z.  z.  o  advokácii,  §  6  zák.  č.  136/2010  Z.  z.  o  službách na
vnútornom trhu a § 18 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb:

I.
Informácie o údajoch advokáta

JUDr. Zdenko Laštík, advokát so sídlom Jesenského 70/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 519 355 54
(ďalej  len  „advokát“),  vykonáva  advokáciu  v  zmysle  zák.  č.  586/2003  Z.  z.  o  advokácii  a  o  zmene  a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, na základe
zápisu vykonanom Slovenskou advokátskou komorou. JUDr. Zdenko Laštík, advokát, je členom Slovenskej
advokátskej  komory,  akademický  titul  mu  bol  udelený  na  území  Slovenskej  republiky.  V  zozname
advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou je zapísaný pod č. 7716. 

II.
Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu

Advokát  je  pre  prípad  zodpovednosti  za  škodu  spôsobenú  výkonom  činnosti  poistený  v  poisťovni
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  Vienna Insurance Group, IČO: 00 585 441, a to v rozsahu 300.000,-EUR
(slovom: tristotisíc eur). Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých aj škoda
nastane  na  území  Slovenskej  republiky  a  krajín  Európskej  únie,  pričom  poistenie  sa  vzťahuje  na
zodpovednosť  za  škodu vzniknutú  pri  poskytovaní  právnej  pomoci  podľa  slovenského práva  a  práva
Európskej únie. 

III.
Základný popis služby, odmena za poskytovanie služby

Advokát pomáha uplatňovať práva a právom chránené záujmy klienta vyplývajúce zo všeobecne
platných právnych predpisov, a to najmä zastupovaním klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej
moci a inými právnymi subjektmi, obhajobou v trestnom konaní, poskytovaním právnych rád,
spisovaním listín o právnych úkonoch, vypracovávaním právnych rozborov a stanovísk, správou
majetku a pod. Pokiaľ  v  zmluve  o  poskytnutí  právnych  služieb  nie  je  uvedené  a  medzi  klientom  a
advokátom  dohodnuté  inak,  na  základe  zmluvy  o  poskytnutí  právnych  služieb  sa  advokát  zaväzuje
poskytnúť klientovi právnu pomoc v právnej veci označenej v zmluve o poskytnutí právnych služieb a v
rozsahu tam vymedzenom a klient sa zaväzuje zaplatiť mu za túto činnosť odmenu vo výške a spôsobom
podľa ustanovení zmluvy o poskytnutí právnych služieb. Advokát poskytuje právne služby za odmenu a
má právo požadovať  za  ne primeraný preddavok.  Advokát  má  popri  nároku  na odmenu nárok  aj  na
náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Hotovými výdavkami advokáta sú iba výdavky
účelne vynaložené pri poskytovaní právnej pomoci a za tejto podmienky najmä cestovné náhrady (cena
pohonných  látok,  amortizácia  vozidla,  nocľažné  a  stravné),  náklady  na  telekomunikačnú  prevádzku,
poštovné, výdavky na znalecké posudky, preklady, odpisy listín a pod. Klient je povinný včas uhrádzať



súdne, správne, či iné poplatky priamo konajúcemu orgánu, a to na výzvu tohto orgánu alebo na výzvu
advokáta.  
Advokát bude, ak v zmluve o poskytnutí právnych služieb nebude uvedené inak, fakturovať klientovi
odmenu a náhrady priebežne počas poskytovania právnej pomoci, resp. právnych služieb a klient sa
fakturovanú sumu zaväzuje zaplatiť. Advokát po ukončení právneho zastupovania vo veci vyhotoví
vyúčtovanie záloh a odmeny za právne zastupovanie a záloh na náhrady hotových výdavkov  advokáta.
Finančné vysporiadanie s klientom advokát vykoná najneskôr do 7 dní odo dňa pripísania náhrady trov
protistranou na účet advokáta.

IV.
Spôsob určenia odmeny

Ak v zmluve o poskytnutí právnych služieb nie je uvedené a medzi advokátom a klientom v nej dohodnuté
inak, odmena advokáta je určená ako odmena tarifná podľa ustanovení § 9 a nasl. Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych  služieb  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „Advokátska  tarifa“).  Advokátovi  patrí  za
poskytovanie právnej pomoci tarifná odmena podľa ustanovenia § 9 a nasl. Advokátskej tarify, a to bez
ohľadu na výsledok sporu, ak nie je v zmluve o poskytnutí právnych služieb uvedené inak. V odmene
advokáta sú zahrnuté i odmeny za vykonanie administratívnych prác súvisiacich s poskytovaním právnej
pomoci. 

V.
Určenie odmeny advokáta pri náhrade trov konania

Pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej alebo právnickej osobe, sa odmena
advokáta určuje podľa príslušných ustanovení Advokátskej  tarify  iba vo výške zodpovedajúcej  tarifnej
odmene advokáta podľa ustanovenia § 9 a nasl. Advokátskej tarify. 

VI.
Všeobecné podmienky poskytovania právnej služby

Advokát  je  pri  poskytovaní  právnych  služieb  povinný  zachovávať  zákony  a  v  ich  medziach  sa  riadiť
príkazmi  klienta,  chrániť  a  presadzovať  práva  a  oprávnené  záujmy  klienta,  konať  pritom  svedomito,
dôsledne  využívať  všetky  zákonné  prostriedky  a  uplatňovať,  čo  podľa  svojho  presvedčenia  a  príkazu
klienta pokladá za prospešné pre klienta. Advokát je povinný dbať na to, aby jeho právna pomoc bola
účelná a hospodárna. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci a to i po skončení platnosti zmluvy o poskytnutí
právnych  služieb  s  výnimkou  prípadov,  na  ktoré  sa  vzťahuje  zákonom  uložená  povinnosť  prekaziť
spáchanie trestného činu v zmysle Trestného zákona. Advokát sa pri poskytovaní právnej pomoci môže
dať zastúpiť iným advokátom alebo svojím koncipientom, nie však proti vôli klienta. Klient sa zaväzuje pri
poskytovaní právnej pomoci advokátom odovzdať advokátovi všetky potrebné písomnosti, podľa potreby
resp. požiadavky advokáta i  v origináli  alebo úradne overenej kópii,  udeliť advokátovi  potrebný počet
plnomocenstiev  na  zastupovanie  a  pravdivo  ho  informovať  o  všetkých  rozhodujúcich  skutočnostiach.
Klient je ďalej povinný na predvolanie štátneho orgánu dostaviť sa na ústne konanie vedené pred štátnym
orgánom.  Advokát  je  povinný  odmietnuť  poskytnutie  právnych  služieb,  resp.  odstúpiť  od  zmluvy  o
poskytnutí právnych služieb z dôvodov v zmysle § 21 a § 22 zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Odstúpiť od
zmluvy  o poskytnutí  právnych služieb  je oprávnený obdobným spôsobom i  klient,  a  to  v  prípade,  že
advokát poruší závažným spôsobom povinnosti vyplývajúce preňho zo zmluvy alebo právnych predpisov.
Klient bol poučený, že advokát  spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu
nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade s osobitným predpisom. Advokát je oprávnený
získavať a  spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním



alebo iným zaznamenávaním  úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.

VII.
Podávanie sťažností, bližšie informácie o poskytovanej službe

Bližšie informácie o poskytovaných právnych službách možno v Slovenskej republike získať a
sťažnosť na výkon advokácie možno podať na adrese: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4,
813 42 Bratislava, Slovenská republika.

VIII.
Kontaktné údaje advokáta:

JUDr. Zdenko Laštík, advokát
sídlo: Jesenského 70/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 519 355 54
DIČ: 108 392 10 25
mobil: +421 904 263 682
e-mail: advokatlastik@gmail.com
web: 


