Smlouva o financování sporu
uzavřená mezi
LitFin NL B.V.
se sídlem: Strevelsweg 700,700-303, 3083AS Rotterdam, Nizozemsko
zapsaná v: nizozemském obchodním rejstříku, KVK kantoor Rotterdam,
Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, vložka č. 78611423
zastoupená: Marošem Kravcem, jednatelem

(dále jen „LitFin")
a
___________________________________________________________
se sídlem v: _________________________________________________
IČO: _______________________________________________________
Zastoupená: _________________________________________________

(dále jen „Klient")
(LitFin a Klient dále společně jen „Smluvní strany" a zvlášť jako „Smluvní strana"
a tato Smlouva o financování sporu jako „Smlouva")

Preambule
A.

Dne 28. října 2020 vydal Soudní dvůr EU v souladu s čl. 267 SFEU rozhodnutí o předběžné
otázce podané Nejvyšším správním soudem pro spolkovou zemi Severní Porýní-Vestfálsko,
Německo, ve věci C-321/19 (dále jen „Rozhodnutí SDEU"). Dle Rozhodnutí SDEU čl. 7 odst.
9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. července 1999 o výběru
poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, ve znění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006 (dále jen
„Směrnice”), musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „náklady na provoz“ ve smyslu tohoto
ustanovení nezahrnuje náklady na dopravní policii.

B.

Spolková republika Německo (dále jen „Německo”) zahrnovala v časovém období od 1. ledna
2005 do dnešního dne (dále jen „Rozhodné období”) do výpočtu mýtného náklady na
dopravní policii, čímž porušila povinnost požadovat pouze silniční náklady uvedené v čl. 7 odst.
9 Směrnice, jak vyžaduje toto ustanovení a také čl. 7a odst. 1 a 2 Směrnice.

C.

Klient v Německu platil mýtné v Rozhodném období. Vzhledem k tomu, že Německo v rozporu
s čl. 7 odst. 9 a čl. 7a odst. 1 a 2 Směrnice zahrnovalo do výše mýtného navíc náklady na
dopravní policii, měl Klientovi vzniknout nárok na vrácení rozdílu částky za mýto skutečně
zaplacené v Rozhodném období a částky, kterou by byl Klient povinen zaplatit, pokud by
Německo nastavilo výši poplatku (mýta) v souladu se Směrnicí (dále jen „Nárok”).

Strana 1 ze 17

D.

Zájmem Klienta je, aby byl Nárok uplatňován, pokud se mimosoudní vymáhání a případně
soudní řízení budou jevit jako potenciálně převážně úspěšné. Klient však nechce nést náklady
a riziko spojené s posuzováním a případně vymáháním Nároku.

E.

Klient si je vědom, že ke srovnatelným nárokům může být oprávněn vysoký počet dalších osob
a LitFin s těmito osobami uzavřel a/nebo uzavře obdobnou smlouvu o financování. Smluvní
strany shodně konstatují, že společně koordinované vymáhání těchto nároků může být cenově
i strategicky výhodné, ale jen za předpokladu, že budou všechny oprávněné osoby jednat ve
shodě a budou zastoupeny stejným právním zástupcem.

F.

Za podmínek stanovených v této Smlouvě a výměnou za podíl z jakékoliv úspěšně vymožené
částky se LitFin zavazuje financovat posouzení a případně též vymáhání Nároku
prostřednictvím advokátní kanceláře bpv Braun partners s.r.o., pokud se vymáhání bude jevit
jako potenciálně převážně úspěšné.

G.

Klient si je vědom, že jeho Nárok může být posouzen a vymáhán i bez využití služeb LitFinu.
Klient je rovněž obeznámen s tím, že jeho podíl z vymožené částky v případě úspěchu
společně koordinované žaloby může být vyšší, ale i nižší, než kdyby se Nároku domáhal
individuální žalobou.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na následujícím:
1.
Předmět Smlouvy
1.1

Předmětem této Smlouvy je financování vymáhání možného Nároku Klienta vyplývajícího z
přeplatků na mýtném v Německu, jak je popsáno v Preambuli, a to prostřednictvím LifFin
výměnou za menšinový podíl z vymoženého Nároku Klienta.
2.
Základní povinnosti a ujednání
Smluvní strany se dohodly na následujících základních povinnostech a ujednáních, které jsou
blíže upraveny a doplněny níže ve Smlouvě:
Financování a rizika krytá LitFinem

2.1

LitFin se zavazuje v souladu s ustanoveními této Smlouvy k financování:
a) posouzení možného Nároku, ke kterému by měl být Klient oprávněn; a
b) vymáhání Nároku mimosoudně a v případě potřeby i soudní cestou s výhradou výsledku
posouzení Nároku (včetně posouzení pravděpodobné úspěšnosti a ekonomického
aspektu vymáhání Nároku).

2.2

Nárokem jsou možné nároky Klienta vyplývající z přeplatků na mýtném v Německu za
Rozhodné období vůči následujícím osobám (osoby jmenované pod písmeny a) až c) dále
společně jako potenciální „Žalovaní"):
a) Spolková republika Německo; a/nebo
b) Toll Collect GmbH; a/nebo
c) další potenciální žalovaní.
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Podíl LitFinu z vymožené částky
2.3

S ohledem na to, že se LitFin zavázal k financování a převzetí souvisejícího finančního rizika,
zavazuje se Klient přenechat LitFinu v souladu s článkem 10 Smlouvy podíl z částky, kterou
Klient obdrží v souvislosti s vymáháním jeho Nároku.

2.4

Výše podílu LitFinu z vymožené částky (dále jen „Odměna") se odvozuje od fáze, ve které
Klient vymoženou částku obdrží, a činí:
Odměna
do 6 měsíců od data podpisu této Smlouvy
a zároveň před zahájením soudního řízení

11 % + DPH

po uplynutí 6 měsíců od data podpisu této
Smlouvy nebo po zahájení soudního řízení

19 % + DPH

Neposkytování právního poradenství
2.5

LitFin neposkytuje Klientovi žádné právní služby. LitFin neposkytuje Klientovi právní rady,
soudně ani mimosoudně za Klienta nevymáhá Nárok, ani Klientovi ve sporu neposkytuje právní
podporu. Pokud LitFin provedl nebo provádí jakékoliv právní posouzení v souvislosti s
Klientovým Nárokem, činí tak pouze pro své vlastní vnitřní potřeby.
Společné uplatňování Nároku

2.6

Smluvní strany berou na vědomí, že Klientův Nárok může být uplatňován společně s
podobnými či stejnými nároky jiných osob, se kterými LitFin také uzavřel a/nebo uzavře
smlouvu o financování sporu (dále jen „Ostatní klienti”). Společným zájmem Klienta a
Ostatních klientů je snížení nákladů a úsilí vynaloženého na vymáhání nároků, zvýšení
celkového objemu nároků a s tím související silnější postavení při vyjednávání s Žalovanými,
jakož i zvýšení pravděpodobnosti úspěšného vymožení stejných nebo podobných nároků (dále
jen „Společný zájem”).

2.7

Smluvní strany berou na vědomí, že konkrétní způsob společného uplatňování Klientova
Nároku a nároku Ostatních klientů bude založen na odborném doporučení Právního poradce
v závislosti na posouzení Nároku Klienta a nároku Ostatních klientů.

2.8

Klient se vůči LitFinu zavazuje zvažovat kromě svých vlastních zájmů také Společný zájem a
zájmy Ostatních klientů a tyto zájmy vzájemně vyvažovat, a to ve vztahu ke všem rozhodnutím
a dalším jednáním v souvislosti s posuzováním a vymáháním Nároku, zejména pokud jde o
rozhodnutí o způsobu vymáhání nároků Klienta a Ostatních klientů (např. sdružování těchto
nároků), a také v souvislosti s rozhodnutím uzavřít dohodou o mimosoudním či soudním
vyrovnání. V souladu s tím se Klient zavazuje udělovat pokyny Právnímu poradci.

2.9

Financování a převzetí finančního rizika LitFinem je podmíněno tím, že Klientův Nárok
společně s nároky Ostatních klientů posuzuje a následně případě vymáhá stejný právní
poradce. Společnost LitFin zvolila jako právního poradce advokátní kancelář bpv Braun
Partners s.r.o., společnost založenou podle práva České republiky, IČO: 279 48 994, se
sídlem Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, zastoupenou Arthurem Braunem,
M.A., jednatelem a spolupracujícími partnery (dále jen „Právní poradce”). Změna Právního
poradce je možná pouze za podmínek uvedených v odst. 7.5 a 7.6.
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Vyloučení odpovědnosti za neexistenci nebo nevymahatelnost Nároku
2.10

Smluvní strany nenesou žádnou odpovědnost za existenci nebo vymahatelnost Nároku.
3.
Prohlášení Klienta

3.1

Klient prohlašuje a vůči LitFinu se zaručuje, že:
a) informace, které poskytl o osobě oprávněné z Nároku, jsou správné a úplné a Nárok nebyl
postoupen;
b) Nárok není zatížen právy třetích osob, zejména nebyl postoupen z důvodu zajištění,
zastavení nebo soudního výkonu rozhodnutí;
c) nakládání s Nárokem, zejména jeho postoupení, není vyloučeno žádnou smlouvou a není
k němu třeba souhlasu třetích osob;
d) neuzavřel žádnou smlouvu ani neučinil prohlášení, které by bránily mimosoudnímu a/nebo
soudnímu vymáhání Nároku, zejména že se Nároku nevzdal;
e) Nárok nebyl a není proti Žalovanému uplatňován mimosoudně ani soudně;
f)

mezi ním a Žalovanými nebyl a není veden žádný právní spor, který by mohl vymáhání
Nároku ovlivnit, a žádný takový právní spor nebyl očekáván a ani se neočekává;

g) dokumenty a informace, které Klient poskytl a poskytne LitFinu a Právnímu poradci, zcela
a přesně odrážejí skutečnosti popsané v této Smlouvě;
h) není si vědom žádných skutečností, s výjimkou skutečností oznámených v souladu s odst.
7.1, které by mohly vést k protinávrhům, zadržovacím právům nebo jiným protinávrhům
Žalovaných proti Klientovi, a to bez ohledu na to, zda již byla tato práva uplatněna či ne;
i)

dle jeho vědomí, s výjimkou případů oznámených v souladu s odst. 7.1, neexistují žádné
okolnosti, které by mohly bránit nebo omezovat uplatňování Nároku vůči Žalovaným;

j)

neexistuje proti němu vykonatelný titul, jehož soudní výkon Klientovi hrozí;

k) nebylo proti němu zahájeno žádné insolvenční řízení a pokud mu je známo, neexistují
žádné důvody pro zahájení takového insolvenčního řízení.
3.2

Klient bezodkladně uvědomí LitFin a Právního poradce o všech událostech nebo okolnostech,
které nastanou po vstupu této Smlouvy v účinnost a které způsobí, že prohlášení učiněná
Klientem podle odst. 3.1 nebudou pravdivá.

3.3

Klient je srozuměn s tím, že výše uvedená prohlášení v odst. 3.1 jsou základem pro uzavření
a naplnění účelu této Smlouvy.
4.
Společně koordinovaný postup

4.1

Smluvní strany se dohodly, že společné posouzení a případné vymáhání Nároku Klienta s
nároky Ostatních klientů vyžaduje společně koordinovaný postup.

4.2

Klient souhlasí s tím, že údaje a informace týkající se jeho Nároku mohou být použity také k
posouzení a vymáhání nároků Ostatních klientů, pokud to Právní poradce považuje za nutné.
Klient se zavazuje, že v takovém rozsahu a ve vztahu k Ostatním klientům zcela zbaví Právního
poradce povinnosti mlčenlivosti.
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Posouzení Nároku a doporučení Právního poradce
4.3

Smluvní strany se dohodly, že Právní poradce nejprve na základě informací mu poskytnutých
posoudí pravděpodobnost úspěšného vymožení Nároku Klienta a nároků Ostatních klientů.

4.4

Smluvní strany se dále dohodly, že Právní poradce vydá pro posouzení uvedené v odst. 4.3
stanovisko obsahující:
a) konkrétní možnosti ohledně úspěchu při vymáhání Nároku Klienta, a to včetně Nároku,
jehož plnění Právní poradce nepovažuje za úspěšně vymahatelné;
b) zda a jak by měl být Nárok Klienta spojen s podobnými nebo stejnými nároky Ostatních
klientů za účelem jejich společného vymáhání; a
c) jak by měl být dále vymáhán potenciálně úspěšně vymahatelný Nárok Klienta – v případě
potřeby spolu s potenciálně úspěšně vymahatelnými nároky Ostatních klientů.
Posouzení a doporučení Právního poradce by mělo kromě čistě právních aspektů zahrnovat
také posouzení ekonomické efektivnosti vymáhání nároků, zejména s ohledem na možnosti
uspokojení Nároku příslušnými Žalovanými a na náklady nezbytné k vymožení Nároku ve
vztahu k částce, kterou je možné vymáháním získat.

4.5

Klient se zavazuje dát Právnímu poradci pokyn k provedení posouzení v souladu s odst. 4.3 a
4.4.

4.6

Smluvní strany se dohodly, že se budou zásadně řídit doporučeními Právního poradce dle
odst. 4.4 kromě případů, kdy:
a) doporučení Právního poradce je zjevně nesprávné;
b) doporučení Právního poradce je zásadně v rozporu se zájmy Smluvní strany a nelze
rozumně očekávat, že Smluvní strana, jejíž zájmy by byly provedením takového
doporučení nepříznivě ovlivněny, bude jednat v souladu s takovým doporučením, a to
navzdory zohlednění zájmů druhé Smluvní strany nebo Společného zájmu; nebo
c) v této Smlouvě je výslovně uvedeno jinak.
Každá Smluvní strana se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat druhou Smluvní stranu
a Právního poradce, pokud se nemá v úmyslu řídit doporučením Právního poradce z některého
z důvodů uvedených v odst. 4.6. Pokud Klient informuje LitFin, že nemá v úmyslu se řídit
doporučeními Právního poradce z důvodu uvedeného v odst. 4.6 (b), LitFin je oprávněn
Smlouvu vypovědět. Pokud LitFin vypoví Smlouvu dle předchozí věty, je Klient povinen uhradit
LitFinu náklady, které mu do toho okamžiku vznikly. Pro výpočet nákladů se použije čl. 10.

4.7

LitFin je oprávněn dávat Klientovi a Právnímu poradci nezávazné návrhy ohledně postupu při
vymáhání Nároku(např. s ohledem na strategii).
5.
Obecné povinnosti Smluvních stran

5.1

Smluvní strany budou k výkonu této Smlouvy přistupovat v maximální možné míře smírně a s
ohledem na vzájemné zájmy, a to v rozsahu, v jakém to lze rozumně očekávat.

5.2

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré přiměřené úsilí a podniknout veškeré přiměřené
kroky k co nejúspěšnějšímu vymáhání Nároku v rámci ustanovení této Smlouvy a při
zohlednění Společného zájmu. V souvislosti s tím budou respektovat zásady ekonomického a
efektivního vedení sporu. Z možných způsobů vymáhání vykazujících stejnou
pravděpodobnost úspěšnosti bude vybrán ten, kde lze očekávat nejnižší náklady a finanční
riziko. Smluvní strany se zavazují usilovat o splnění tohoto požadavku Právním poradcem
a Klient se zavazuje v souladu s tím udělovat Právnímu poradci pokyny.

Strana 5 ze 17

6.
Povinnosti LitFinu
Rozsah financovaných nákladů
6.1

LitFin se zavazuje financovat v souvislosti s posuzováním a vymáháním Nároku Klienta
následující náklady:
a) všechny náklady stanovené v příloze 6.1;
b) všechny ostatní náklady, na jejichž financování se Klient a LitFin předem dohodli.

6.2

LitFin není povinen nést:
a) náklady vynaložené Klientem v souvislosti se zkompletováním a předáním dokumentace
a informací (interní náklady Klienta);
b) náklady vzniklé Klientovi nebo osobám zastupujícím Klienta v souvislosti s účastí na
jednáních a slyšeních jakéhokoliv druhu; tyto náklady mohou být vráceny Klientovi v rámci
rozdělování vymožené částky za podmínek stanovených v čl. 10;
c) náklady vzniklé v souvislosti s komunikací mezi Klientem a Právním poradcem, ke které
nedojde z podnětu Právního poradce;
d) náklady vzniklé Právnímu poradci v důsledku skutečnosti, že kterékoli prohlášení či záruka
dané Klientem podle odst. 3.1 se ukáže jako nepravdivé či neúplné;
e) náklady vzniklé kvůli nebo v souvislosti s protinávrhem, započtením nebo zásahem třetí
strany zvyšujícím hodnotu sporu.

6.3

Klient bere na vědomí, že na základě vzájemné dohody mezi LitFinem a Právním poradcem
bude Právní poradce vystavovat faktury přímo LitFinu.
Splnění povinnosti financování

6.4

LitFin splní své povinnosti podle odst. 6.1 a 6.2 provedením všech plateb po vystavení faktury
a v dané době splatnosti přímo příslušnému věřiteli. LitFin se nezavazuje k provedení žádné
přímé platby Klientovi.
Krytí finančního rizika LitFinem a náhrada nákladů LitFinu

6.5

V případě, že v souvislosti s vymáháním Nároku Klienta nebude obdržena žádná vymožená
částka podle odst. 10.2,
a) LitFin ponese náklady převzaté podle bodu 6.1 a 6.2 a Klient není povinen je hradit; a
b) LitFin ponese náklady, které je Klient povinen zaplatit Žalovaným v souladu a v rozsahu
stanoveném soudem.

6.6

V případě, že bude na základě vymáhání Nároku Klienta obdržena vymožená částka dle odst.
10.2, budou náklady převzaté LitFinem dle odst. 6.1 a 6.2 LitFinu nahrazeny z vymožené
částky v souladu s odst. 10.3.

6.7

Pokud částka vymožená na základě Nároku Klienta nebude dostatečná k pokrytí nákladů,
které mají být zaplaceny Klientovi, ani nákladů, které mají být nahrazeny LitFinu podle odst.
10.3, ponese tyto náklady LitFin a Klient nebude povinen k žádné náhradě nákladů.
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7.
Povinnosti Klienta
Informační povinnost a povinnost součinnosti
7.1

Klient poskytne Právnímu poradci veškeré dokumenty a informace, které má k dispozici a ke
kterým má přístup, zejména příslušné faktury týkající se plateb mýtného, a učiní veškerá
jednání a prohlášení , která jsou podle názoru Právního poradce nezbytná pro posouzení a
vymáhání Nároku.

7.2

Pokud je Klient podle této Smlouvy povinen dát Právnímu poradci konkrétní pokyny či ho
zavázat ke konkrétním úkonům, dá Právnímu poradci pokyny uvedené v příloze 7.2.
Zákaz vymáhání Nároku jinými prostředky

7.3

Po dobu trvání této Smlouvy se Klient zavazuje vymáhat Nároky výlučně v rámci postupu
financovaného LitFin a nepodnikne žádné další kroky k vymáhání Nároku bez souhlasu LitFinu.
Zákaz jednání ztěžujících vymáhání

7.4

Bez předchozího souhlasu LitFinu nemá Klient právo
a) vzdát se zcela nebo zčásti Nároku;
b) vzít zpět žalobu či odvolání, a to zcela ani částečně;
c) uznat zcela nebo zčásti protinároky uplatněné protinávrhem nebo započtením;
d) uzavřít mimosoudní ani soudní vyrovnání.
Změna Právního poradce

7.5

Po dobu trvání této Smlouvy je Klient oprávněn ke změně Právního poradce pouze
s předchozím souhlasem LitFinu;

7.6

Pokud Právní poradce řádně či vůbec neplní své povinnosti při posuzování a vymáhání Nároku
s tím důsledkem, že z objektivního hlediska dojde ke ztrátě důvěry Klienta v Právního poradce,
může LitFin navrhnout Klientovi, aby nahradil Právního poradce jiným vhodným právním
poradcem. Pokud se Klient tímto návrhem nebude řídit, je LitFin oprávněn Smlouvu vypovědět.
Klient může pokračovat v uplatňování Nároku na své vlastní náklady a riziko u Právního
poradce.
8.
Právo na informace LitFinu

8.1

Klient se zavazuje zajistit, že LitFin získá přístup ke všem informacím týkajícím se posouzení
a vymáhání jeho Nároků.

8.2

Klient dá Právnímu poradci pokyn, aby
a) pravidelně a průběžně informoval LitFin o postupu v posuzování a vymáhání Nároku
(zejména o jakýchkoliv jednáních o mimosoudním či soudním vyrovnání) a poskytoval
LitFinu všechny podstatné dokumenty. Způsob této výměny informací bude určen dohodou
mezi LitFinem a Právním poradcem;
b) umožnil LitFinu, aby na svou žádost mohl být fyzicky přítomen na důležitých jednáních
Právního poradce s Klientem a/nebo s jakýmikoli odborníky.

8.3

LitFin má také právo
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a) kontrolovat všechny dokumenty týkající se posouzení a vymáhání Nároku, včetně
komunikace s Právním poradcem, soudy, úřady, znalci a třetími osobami;
b) požadovat od Právního poradce informace o stavu řízení a o všech skutečnostech, které
mají nebo mohou mít účinek na vymáhání Nároku nebo výši vzniklých nákladů.
8.4

Ve vztahu k LitFinu zprošťuje Klient Právního poradce povinnosti mlčenlivosti v souvislosti
s posuzováním a vymáháním Nároku.

8.5

V souvislosti s výkonem těchto práv na informace může LiFin využívat své vlastní
zaměstnance, zaměstnance ze stejného koncernu i další osoby (např. právníky, daňové
poradce, auditory či odborníky). LitFin nese veškeré náklady, které mu v této souvislosti
vzniknou.
9.
Uzavření dohody o vyrovnání

9.1

Smluvní strany se pokusí dosáhnout dohody o mimosoudním či soudním vyrovnání a zohlední
při tom doporučení Právního poradce.

9.2

Smluvní strany se dohodly na dodržování postupů uvedených v čl. 9 za účelem přijetí
rozhodnutí o přijetí, či odmítnutí dohody o vyrovnání.

9.3

Před přijetím rozhodnutí o dohodě o vyrovnání bude LitFin informovat Klienta, zda je LitFin pro
přijetí, či odmítnutí dohody o vyrovnání.
Důsledky odmítnutí dohody o vyrovnání Klientem

9.4

LitFin je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, pokud LitFin souhlasí s uzavřením dohody o
vyrovnání a Klient se rozhodl dohodu o vyrovnání neuzavřít, přestože se dohoda o vyrovnání
objektivně jeví jako přiměřená, a to s přihlédnutím ke skutkovému a právnímu stavu a
posouzení Právního poradce.

9.5

Pokud LitFin vypoví tuto Smlouvu dle předchozího odstavce, Klient je oprávněn dál vymáhat
Nárok na vlastní náklady a riziko. Pokud však v důsledku nepřijetí dohody o vyrovnání Klientem
dojde ke zhoršení postavení LitFinu, je Klient povinen učinit vše, aby se LitFin dostal do stejné
pozice, ve které by byl, kdyby Klient dohodou o vyrovnání přijal. Tato povinnost musí být
splněna nejpozději čtrnáct (14) dnů poté, co Klient ukončil vymáhání Nároku, a úroky musí být
zaplaceny v zákonné výši ode dne, kdy by dohoda o vyrovnání nabyla účinnosti.
Přítomnost LitFinu při jednání o dohodě o vyrovnání

9.6

LitFin je oprávněn účastnit se pro informační účely jakýchkoli jednání o dohodě o vyrovnání,
včetně jednání o dohodě o vyrovnání s Žalovanými. LitFin však není oprávněn na žádných
jednáních o vyrovnání s Žalovanými aktivně participovat.

9.7

Klient se zavazuje umožnit LitFinu účast na jednáních o vyrovnání a dávat odpovídající pokyny
Právnímu poradci.
10.
Rozdělení vymožené částky

10.1

Je-li Nárok Klienta uspokojen zcela nebo zčásti, vymožená částka se vypočítá zvlášť a rozdělí
se bez ohledu na to, zda byl Nárok Klienta vymáhán jednotlivě nebo společně s nároky
Ostatních klientů, a to následovně:
a) Vymožená částka se skládá z platby za (i) Nárok Klienta a za (ii) pohledávku vzniklou v
souvislosti s vymáháním Nároku a bude vypočtena v souladu s odst. 10.2 (dále jen „Hrubá
vymožená částka”).
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b) Z Hrubé vymožené částky se Smluvním stranám nejprve nahradí náklady stanovené
v odst. 10.3 (dále jen „Náhrada nákladů“).
c) Ze zbývající částky (dále jen „Čistá vymožená částka“) obdrží LitFin Odměnu v souladu
s odst. 2.4 a Klient obdrží zbývající část Čisté vymožené částky (dále jen „Výnos Klienta“).
Definice Hrubé vymožené částky
10.2

Hrubá vymožená částka zahrnuje jakékoliv finanční plnění, zejména peněžité plnění, které
Klient nebo dle jeho pokynů s ním propojená osoba obdrží po uzavření této Smlouvy na
základě soudního nebo úředního rozhodnutí, soudního nebo mimosoudního vyrovnání, uznání
dluhu nebo na základě jiných okolností
a) jako úhradu Nároku;
b) jako úhradu pohledávek, které vznikly vymáháním Nároku nebo v souvislosti s ním; a
c) jako úhradu takových pohledávek, které nahradily výše uvedené pohledávky.
Součástí Hrubé vymožené částky jsou také úroky a veškeré částky DPH zahrnuté
v pohledávce související s Nárokem. Hrubá vymožená částka nesmí být snížena započtením,
zúčtováním nebo úspěšným protinávrhem stran sporu. Daňové povinnosti Smluvních stran
nejsou při výpočtu vymožené částky brány v úvahu.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany souhlasí, že do Hrubé vymožené částky
není zahrnuta náhrada nákladů přiznaná soudem, zejména nároky na náhradu nákladů řízení
nebo nároky na pojistné plnění za ztrátu vlastních nároků. Smluvní souhlasí, že takto
vymožené částky patří výhradně LitFinu.
Náhrada nákladů

10.3

Pokud náhrada nákladů přiznaná soudem podle odst. 10.2 nebude stačit k úplnému nahrazení
nákladů LitFinu, zbývající část bude LitFinu vrácena poměrně k nákladům, které byly LitFinem
převzaty podle odst. 6.1 a 6.2 a jsou přičitatelné Nároku Klienta.
Výplata Hrubé vymožené částky a nakládání s ní

10.4

Klient bude Hrubou vymoženou částku (či její části) vyplácet a s ní nakládat pouze tak, že
platby budou prováděny ve prospěch účtu schovatele, kterým bude Právní poradce. Klient se
zejména zavazuje dát pokyn Žalovaným a soudu, aby provedli platby na schovatelský účet
vedený Právním poradcem. Klient tímto uděluje Právnímu poradci plnou moc k přijímání plateb
a dává mu pokyn, aby na tomto schovatelském účtu spravoval příchozí prostředky, dokud
nebude provedena platba podle odst. 10.7. Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude platba
provedena na schovatelský účet vedený Právním poradcem, Klient je povinen převést platbu
na schovatelský účet do pěti (5) pracovních dnů.
Výpis z účtu

10.5

Bezodkladně po připsání Hrubé vymožené částky na schovatelský účet vedený Právním
poradcem připraví LitFin vyúčtování pro rozdělení vymožené částky a předloží jej Klientovi ke
kontrole.

10.6

Nároky Smluvních stran na zaplacení příslušné částky Náhrady nákladů, Odměny a Výnosu
Klienta se stanou splatnými ve lhůtě stanovené ve vyúčtování. Smluvní strany se zavazují
neprodleně informovat Právního poradce o výši Náhrady nákladů, Odměny a Výnosu Klienta,
jakož i o datu splatnosti těchto částek.

10.7

Smluvní strany se zavazují bezodkladně po uzavření této Smlouvy dát neodvolatelný pokyn
Právnímu poradci, aby uhradil příslušnou částku Náhrady nákladů, Odměny a Výnosu Klienta
na účet určený příslušnou Smluvní stranou nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od
obdržení vyúčtování podle odst. 10.5.
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Postupně a později obdržená obdržená vymožená částka
10.8

Pokud bude obdržení Hrubé vymožené rozděleno na obdržení více plateb v různých časech
(např. protože různí Žalovaní provedou platbu v různých časových intervalech nebo v průběhu
jiných řízení nebo bude vymožená částka získána více různými způsoby vymáhání),
ustanovení čl. 10 se použije na všechny dílčí vymožené částky, a to za předpokladu, že při
náhradě nákladů podle odst. 10.3 budou brány v úvahu celkové náklady vzniklé do doby
připsání těchto dílčích vymožených částek na schovatelský účet vedený Právním poradcem.

10.9

Pokud Klient nebo s ním propojená osoba obdrží peněžité plnění do tří (3) let po skončení
posledního opatření k vymožení Nároku financovaného LitFinem a toto peněžité plnění má být
dle odst. 10.2 zahrnuto v Hrubé vymožené částce, bude provedeno vyúčtování a rozdělení
vymožené částky v souladu s ustanoveními čl. 10. Klient je povinen bezodkladně informovat
LitFin o přijetí a výši takového peněžité plnění. Pokud o to LitFin požádá, poskytne Klient
LitFinu za účelem ověření Klientových prohlášení přístup ke všem dokumentům, které mohou
obsahovat informace o přijetí a výši takového peněžitého plnění.
11.
Výkon rozhodnutí

11.1

Pokud právní titul umožňuje více než jednomu klientovi LitFinu přikročit k nucenému výkonu
rozhodnutí ohledně vymožené částky, Klient se zavazuje vybrat takový způsob výkonu
rozhodnutí, jež slibuje zajistit nejvyšší vymoženou částku pro všechny klienty LitFinu a zajišťuje
účast všech klientů na rozdělení vymožené částky v souladu s čl. 10.

11.2

Klient je povinen vykonat vykonatelný titul na žádost LitFinu za
převezme související náklady v souladu s touto Smlouvou.
vykonatelného titulu se tento odstavec uplatní jen v případě, pokud
poskytne požadovanou jistotu a vydá prohlášení o převzetí dluhu
náhradu škody.

předpokladu, že LitFin
V případě předběžně
LitFin na žádost Klienta
za případné nároky na

12.
Účinnost a doba trvání Smlouvy
12.1

Tato Smlouva se stává účinnou, jakmile
a) LitFin obdrží kopii této Smlouvy podepsanou Klientem; a
b) Klient dá pokyn Právnímu poradci podle odst. 7.2; a
c) Klient udělí (podepíše) plnou moc Právnímu poradci.

12.2

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
13.
Výpověď Smlouvy

13.1

Běžná výpověď této Smlouvy je pro obě Smluvní strany vyloučena. Kromě případů uvedených
v jiných ustanoveních této Smlouvy mohou obě Smluvní strany Smlouvu vypovědět pouze pro
rozumný důvod. Za rozumný důvod se považují zejména případy uvedené v odst. 13.3 až 13.5.

13.2

Výpovědní důvod musí být ve výpovědi Smlouvy uveden. Pokud se výpovědní důvod týká jen
části Klientova Nároku, každá Smluvní strana má právo namísto výpovědi v plném rozsahu
vypovědět Smlouvu jen částečně, a to s důsledkem, že financování bude pokračovat pouze u
části Nároku Klienta.
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Výpověď ze strany LitFinu
13.3

LitFin má právo vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou v délce třiceti (30) dnů, pokud nastane
jedna nebo více z následujících okolností:
a) posouzení Nároku Právním poradcem ukazuje, že se vymáhání Klientova Nároku nejeví
potenciálně převážně úspěšným;
b) vymáhání Klientova Nároku financované LitFinem, které se dle názoru Právního poradce
jeví potenciálně převážně úspěšným podle odst. 4.4, se nezdá ekonomicky přiměřené
vzhledem k poměru mezi předpokládanými výdaji na vymáhání Nároku a očekávanou
vymoženou částkou;
c) další uplatňování Nároku Klienta se dále nejeví potenciálně převážně úspěšným. To platí
zejména v případě, že

(i)

je vydáno soudní nebo správní rozhodnutí o úplném nebo částečném zamítnutí
Nároku Klienta;

(ii)

je vydáno nepříznivé soudní nebo správní rozhodnutí v obdobných případech;

(iii) je vydáno nepříznivé rozhodnutí vyšších soudů nebo rozhodnutí Spolkového
soudního dvora o právních otázkách zásadních pro vymáhání Nároku;

(iv) se objeví nové nepříznivé skutkové okolnosti;
(v)

soud, který rozhoduje o Nároku, provede nepříznivé kroky;

(vi) dojde ke zhoršení či ztrátě důkazů; nebo
(vii) je provedeno dokazování v neprospěch Klienta.
d) řízení u soudu skončí bez úspěchu;
e) je zahájeno insolvenční řízení týkající se majetku Žalovaného nebo se očekává, že se
Nárok Klienta stane nevymahatelným v důsledku jiných okolností.
13.4

LifFin je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby, pokud Klient poruší kteroukoli
podstatnou povinnost vyplývající mu z této Smlouvy a neodstraní následky tohoto porušení
v přiměřené lhůtě po tom, co mu bylo doručeno výzva k nápravě od LitFinu. Takové výzvy není
třeba, pokud jde o porušení Smlouvy s neodstranitelnými následky nebo pokud jsou dány
zvláštní okolnosti, které po poměření zájmů obou Smluvních stran odůvodňují okamžitou
výpověď. Za podstatné se považují zejména tyto povinnosti:
a) povinnost vyvažovat vzájemné zájmy;
b) prohlášení Klienta dle odst. 3.1;
c) povinnosti týkající se informací a spolupráce stanovené v odst. 3.2, 7.1 a 7.2;
d) povinnost dle odst. 7.3 nevymáhat svůj Nárok jiným způsobem;
e) povinnost neučinit žádní jednání, která by ztěžovala či znemožňovala vymáhání Nároku
dle odst. 7.4;
f)

povinnost týkající se změny Právního poradce podle odst. 7.5
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Výpověď ze strany Klienta
13.5

Klient je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v případě, že LitFin zaviněně
poruší jakoukoli svou povinnost vyplývající z čl. 6. Smlouvy a neodstraní následky takového
porušení do dvou (2) pracovních dnů po oznámení Klientem.

13.6

Klient není oprávněn vypovědět Smlouvu pouze za účelem dalšího vymáhání Nároků na své
náklady nebo s podporou třetí strany, a to zejména jiného poskytovatele financování soudních
a mimosoudních sporů. Právo Klienta dále vymáhat Nárok mimo tuto Smlouvu v případě
výpovědi dle odst. 13.5 nebo výpovědi ze strany LitFinu dle odst. 13.3 nebo odst. 13.4. zůstává
nedotčeno.
Následky výpovědi

13.7

V případě, že LitFin vypoví tuto Smlouvu dle odst. 13.3, nese LitFin veškeré náklady vzniklé
do dne určeného podle odst. 6.1 a 6.2. Klient je oprávněn vymáhat Nárok na své vlastní
náklady a na své nebezpečí. Pokud se Klient zdrží dalšího vymáhání Nároku, LitFin převezme
veškeré náklady, které by vznikly, kdyby bylo vymáhání Nároku ukončeno nejefektivnějším
způsobem.

13.8

Pokud LiFin vypoví tuto Smlouvu dle odst. 13.4, je Klient odpovědný LitFinu za škody tak, jak
je uvedeno v čl. 14. této Smlouvy. Klient je povinen po vypovězení Smlouvy informovat LitFin
o okolnostech a výši veškerých výnosů získaných v souvislosti se svým Nárokem a v případě
potřeby poskytnout LitFinu přístup k dokumentům obsahujícím informace o výši vymožené
částky.

13.9

Pokud Klient vypoví tuto Smlouvu dle odst. 13.5, ponese LitFin veškeré náklady převzaté do
toho okamžiku v souladu s čl. 6.1 a 6.2.
14.
Odpovědnost Klienta

14.1

Pokud Klient zaviněně poruší povinnost vyplývající z této Smlouvy a neodstraní následky
takového porušení v přiměřené lhůtě poté, co obdržel výzvu k nápravě od LitFinu, je Klient
povinen nahradit LitFinu škodu vzniklou v důsledku takového porušení. Takové výzvy není
třeba, pokud jde o porušení smlouvy s neodstranitelnými následky nebo pokud jsou dány
zvláštní okolnosti, které po poměření zájmů obou Smluvních stran odůvodňují okamžitou
výpověď.

14.2

Pokud LitFin vypoví tuto Smlouvu podle čl. 13.4, nahradí Klient LitFinu jako škodu minimálně
veškeré náklady, které LitFinu vznikly v souvislosti s posouzením a vymáháním Nároku Klienta.
Pro výpočet těchto nákladů se přiměřeně použije čl. 10. Klient je oprávněn prokázat, že LitFin
v důsledku porušení povinností neutrpěla škodu žádnou, či utrpěla škodu podstatně nižší.
Právo LitFinu na další náhradu škody není tímto ustanovením omezeno.
15.
Odpovědnost LitFinu

15.1

LitFin neodpovídá Klientovi za náhradu škody s výjimkou nároků na náhradu škody na základě
úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností LitFinu nebo úmyslného nebo hrubě
nedbalého porušení povinností Právního zástupce či zástupce LitFinu; nebo za porušení
podstatných smluvních povinností (podstatné povinnosti ve smyslu odst. 15.2.

15.2

Za podstatné povinnosti ve smyslu odst. 15.1 se považují ty, jejichž porušení ohrožuje (i)
dosažení účelu Smlouvy, nebo (ii) plnění umožňující řádné splnění Smlouvy a na jejichž
dodržování se Klient obvykle spoléhá.

15.3

Pokud je odpovědnost LitFinu vyloučena či omezena, vztahují se tato omezení či vyloučení
také na osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a orgánů LitFinu.
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16.
Zajišťovací převod práva a smlouva o správě cizího majetku
Zajišťovací převod práva
16.1

Z důvodu zajištění práva LitFinu na Odměnu tímto Klient postupuje LitFinu Nárok (včetně
příslušenství) a nároky vzniklé v souvislosti s vymáháním Nároku. LitFin toto postoupení
přijímá.

16.2

LitFin postoupí zpět pohledávky získané zajišťovacím převodem dle odst. 16.1 v tom rozsahu,
v jakém již nejsou vyžadovány jako zajištění. Klient je oprávněn kdykoliv požadovat opětovné
postoupení těchto pohledávek proti poskytnutí záruky ručením, kde ručitelem je dostatečně
renomovaná banka.

16.3

Aniž jsou dotčena ustanovení odst. 3.1, zajišťovacím převodem Klient nezískává záruku, že
jsou postoupené pohledávky pravé a platné.
Smlouva o správě cizího majetku

16.4

Zajišťovací převod práva dle tohoto článku nebude zveřejněn. Klient bude nadále spravovat
postoupené pohledávky dle zákonných ustanovení pro správu cizího majetku. Dokud nebude
zajišťovací převod práva zveřejněn, bude Klient shromažďovat výnosy či nakládat
s postoupenými pohledávkami pouze tak, že bude vyžadovat jejich plnění Právnímu poradci.

16.5

V případě, že LitFin poskytne nebo poskytl záruku za účelem provedení jakýchkoliv
donucovacích opatření k vymáhání postoupeného Nároku, veškeré výnosy získané v důsledku
takových donucovacích opatření připadnou LitFinu v plné výši, a to do doby, než bude záruka
vrácena zpět LitFinu.

16.6

LitFin je oprávněn kdykoliv na základě svého uvážení vypovědět smlouvu o správě cizího
majetku uzavřenou s Klientem zveřejněním zajišťovacího převodu práva. LitFin bez
zbytečného odkladu o této výpovědi písemně vyrozumí Klienta. Po vypovězení smlouvy o
správě cizího majetku přijme Klient bezodkladně opatření nezbytná pro převod pohledávek na
LitFin. Veškeré výnosy, které LitFin získá po zveřejnění zajišťovacího převodu práva
z postoupených pohledávek, podléhají alokačnímu mechanismu dle čl. 10. Smlouvy.
17.
Postoupení a započtení

17.1

Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit pohledávky vyplývající z této Smlouvy bez
předchozího souhlasu druhé Smluvní strany, ledaže k takovému postoupení dojde v rámci
koncernu LitFin.

17.2

Klient může provést započtení nebo uplatnit zadržovací právo k nároku LitFinu na náhradu
nákladů a Odměnu jen proti takovým nárokům, které vyplývají z této Smlouvy a jsou nesporné
nebo byly prohlášeny za konečné a absolutní.
18.
Mlčenlivost

18.1

Smluvní strany budou zachovávat mlčenlivost a nevyzradí třetím osobám, a to ani na základě
dohody o mlčenlivosti, uzavření a obsah této Smlouvy a jejích příloh, jakož i veškeré
skutečnosti, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním této Smlouvy. Tyto informace
Smluvní strany použijí výhradně k plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.

18.2

Smluvní strany informují všechny osoby, kterým poskytnou přístup k informacím, o povinnosti
mlčenlivosti a zaváží je zachovávat mlčenlivost, ledaže se na ně již vztahuje zákonná povinnost
mlčenlivosti.
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18.3

Je-li tato Smlouva ukončena výpovědí, Klient uchová v tajnosti informace, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s posouzením a případným vymáháním Nároku, a nesmí je použít k (dalšímu)
vymáhání svého Nároku.

18.4

Za každé zaviněné porušení výše uvedených povinností se každá Smluvní strana zavazuje
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- EUR. Každé takové porušení je považováno za
samostatné porušení s výjimkou pokračujícího porušování. Ostatní nároky, včetně práva na
zdržení se jednání, jakož i nároky na náhradu škody zůstávají nedotčeny. Smluvní pokuta
nebude započtena proti těmto nárokům.
19.
Ochrana osobních údajů

19.1

Se všemi osobními údaji bude LitFin zacházet jako s důvěrnými informacemi a budou
zpracována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) a dalšími předpisy Spolkové republiky Německo a Evropské unie o ochraně osobních
údajů.
20.
Volba práva, řešení sporů

20.1

Tato Smlouva a právní vztah mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy nebo s ní
související, včetně mimosmluvních závazků, se řídí právem Nizozemska s výhradou
kogentních ustanovení mezinárodního práva soukromého.

20.2

Smluvní strany se budou snažit vyřešit všechny spory vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v
souvislosti s iniciací, uzavřením, plněním nebo ukončením této Smlouvy smírně a smírným
vyjednáváním. Není-li spor smírně vyřešen do dvou (2) měsíců od doručení žádosti o zahájení
vyjednávání, jsou k rozhodnutí sporu výlučně příslušné soudy v Amsterdamu v Nizozemsku.
Kogentní zákonná ustanovení týkající se výlučné příslušnosti soudů zůstávají tímto ujednáním
nedotčena. Totéž platí, pokud není smírné jednání zahájeno do čtrnácti (14) dnů od doručení
žádosti o zahájení vyjednávání.
21.
Závěrečná ustanovení

21.1

Ustanovení této Smlouvy věrně zachycují dohodu mezi Smluvními stranami. Neexistují žádné
další ústní dohody mezi Smluvními stranami. Všechny připojené přílohy tvoří nedílnou součást
této Smlouvy.

21.2

Každá Smluvní strana odpovídá za daňové důsledky této Smlouvy, zejména za zdanění svého
podílu na Hrubé vymožené částce.

21.3

Veškerá prohlášení učiněná v souvislosti s touto Smlouvou musí být učiněna písemně (např.
dopisem, faxem nebo e-mailem). Každá Smluvní strana bez zbytečného odkladu informuje
druhou Smluvní stranu o jakýchkoliv změnách kontaktních údajů (např. adresy, faxu nebo emailu). Prohlášení se zasílají za použití kontaktních údajů naposledy oznámených Smluvní
stranou. Pokud je prohlášení zasláno výše uvedeným způsobem, považuje se za doručené
nejpozději třetí pracovní den po datu odeslání.

21.4

Pokud se jedno nebo více ustanovení obsažené v této Smlouvě stane neplatným či
nevymahatelným jako celek nebo zčásti či obsahuje mezeru, jež nelze překlenout výkladem,
platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy zůstává nedotčena. Namísto
neplatných či nevymahatelných ustanovení nebo k vyplnění mezer se použije ustanovení, které
se, pokud možno, co nejvíce blíží tomu, co Smluvní strany v souladu s účelem a smyslem
Smlouvy zamýšlely nebo by zamýšlely, kdyby při uzavírání Smlouvy zvážily i tento bod.
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21.5

Dodatky a doplňky této Smlouvy musí být provedeny v písemné formě. To platí také pro
dodatky tohoto ustanovení o písemné formě.

Dne 02.12.2020 v Praze

Dne ______________, v ___________________

__________________________

_________________________

Maroš Kravec

_________________________

jednatel

_________________________

LitFin NL B.V.

_________________________

Strana 15 ze 17

Příloha 6.1
Přiměřená odměna a výdaje Právního poradce pro posouzení možností úspěchu mimosoudního nebo
soudního vymáhání Nároku.
Přiměřená odměna a výdaje Právního poradce za přípravu, mimosoudní a případné soudní vymáhání
Nároku v prvním stupni a za jejich jakékoliv jiné vymáhání.
Přiměřená odměna a výdaje Právního poradce v souvislosti s poskytováním informací Klientovi.
Přiměřená odměna a výdaje Právního poradce v souvislosti s poskytováním informací LitFinu.
Náklady na znalecké posudky, které jsou dle názoru Právního poradce užitečné pro posouzení
a v případě potřeby i pro vymáhání Nároků.
Náklady na provedení důkazů nařízených soudem.
Náklady na jakékoliv vedlejší řízení (např. řízení o obstavení, řízení o předběžném opatření atd.), a to
v rozsahu, v jakém Právní poradce považuje jejich provedení za užitečné pro uplatnění Nároku.
Náklady, včetně přiměřené odměny a výdajů Právního poradce, na donucovací opatření, a to v míře,
v jaké se podle názoru Právního poradce jejich provedení jeví jako účinné k vymožení Nároku
a očekávaná vymožená částka se jeví být vyšší než vynaložené náklady.
Náklady na jakékoli odvolací řízení iniciované Žalovaným, včetně odměny a výdajů na právního
zástupce a soudních nákladů v případě, že Klient uspěje v prvním stupni.
Náklady na jakékoliv dovolací řízení iniciované Žalovaným, včetně odměny a výdajů na právní
poradenství a soudní náklady v případě, že Klient uspěje v druhém stupni.
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Příloha 7.2
POKYNY PRO PRÁVNÍHO PORADCE
_______________________________________
(dále jen „Klient”)
tímto dává pokyny

Marcu Müllerovi, MBA,
advokátovi (Rechtsanwalt) zapsanému u advokátní komory v Düsseldorfu pod číslem 54251 a u České
advokátní komory pod číslem 50229, se sídlem Ovocný trh 1096/8,PSČ: 110 00, Praha 1, Česká republika
(dále jen „Právní poradce“),
●

provést všechna opatření v souvislosti s posouzením a vymáháním Nároku, které LitFin souhlasí
financovat;

●

zohlednit individuální zájmy Klienta i zájmy Ostatních klientů při provádění činností v souvislosti s
posouzením a vymáháním Nároku, zejména při poskytování prohlášení a posouzení (s ohledem na
způsob vymáhání Nároku a na návrhy dohody o vyrovnání);

●

dodržovat zásady ekonomického a efektivního vedení soudního a mimosoudního sporu a vybrat si z
možných způsobu vymáhání Nároku vykazujících stejnou pravděpodobnost úspěšnosti ten, kde se dají
očekávat nejnižší náklady a nejmenší míra rizika;

●

průběžně informovat LitFin o postupu posuzování a vymáhání Nároku (zejména o jakýchkoliv jednáních
o vyrovnání) a poskytovat LitFinu všechny příslušné dokumenty;

●

poskytnout LitFinu na jeho žádost možnost účastnit se všech jednání, schůzek a konzultací s Právním
poradcem Klienta a znaleckými svědky Klienta;

●

pracovat na tom, aby bylo LitFinu umožněno být přítomen jakýchkoliv jednání o vyrovnání;

●

co nejdříve informovat LitFin o jakékoliv změně v názoru Právního poradce ohledně možností Klienta na
úspěšné vymáhání Nároku;

●

informovat LitFin, jakmile to bude rozumně možné, pokud se názor ohledně možnosti Klienta na úspěch
podstatně změní oproti hodnotám stanoveným v počátečním posouzení;

●

spravovat částku vymoženou v souvislosti Nárokem na účtu schovatele a provádět platby LitFinu a
Klientovi do deseti (10) dnů od obdržení informace o datu splatnosti a výši příslušných částek;

●

vystavovat faktury za své právní služby případně i veškeré další uhrazené výdaje Klienta vzniklé v
souvislosti s uplatněním Nároku a přijímat platby od LitFinu.

Ve vztahu k LitFinu tímto Klient výslovně zprošťuje Právního poradce veškeré povinnosti mlčenlivosti v souvislosti
s posouzením a vymáhání Nároku. Ve vztahu k Ostatním klientům tímto Klient výslovně zprošťuje Právního
poradce povinnosti mlčenlivosti v rozsahu, v jakém Právní poradce považuje použití informací a údajů, které se
týkají Nároku, za nezbytné pro posouzení a vymáhání nároku těchto Ostatních klientů.
V _______________________, dne ___________

_______________________________

Strana 17 ze 17

