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SMLOUVA 
O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
se sídlem Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1
IČO: 71447351, DIČ: CZ8010315236

jako advokát na straně jedné (dále jen advokát)

a

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 471 14 304
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 7216 
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem

jako klient na straně druhé (dále jen klient)

uzavírají
Smlouvu o poskytování právních služeb 

takto:

Vztahy mezi klientem a advokátem se řídí touto smlouvou, příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, 
v platném znění.

I.
Předmět smiouvy

1.1. Na základě této smlouvy o poskytování právních služeb (dále též jen „smlouva“) se 
advokát zavazuje poskytnout klientovi právní služby, které advokát provozuje jako nezávislé 
povolání advokáta za úplatu. Právními službami se rozumí zejména konzultace, právní 
stanoviska a posouzení, včetně udělování právních porad dle potřeb klienta apod.
1.2. Poskytnutí právních služeb pro klienta bude výhradně realizováno jen v souladu 
s pokyny klienta a zabezpečeno advokátem, jeho spolupracujícími advokáty a jejich 
zaměstnanci (včetně advokátních koncipientů), a to na základě jednotlivých pokynů klienta, a 
to písemných, faxových, e-mailových, telefonických či ústních, v sídle advokáta, popřípadě 
v sídle klienta, případně podle požadavku klienta i v sídle třetích osob.
1.3. Předmětem této smlouvy a obsahem jejího mandátu jsou zejména veškeré úkony 
činěné v níže popsaných věcech podle jednotlivých pokynů klienta zejména v oblasti 
zdravotnictví, korporátních záležitostí a dalších oblastech dle pokynů klienta:

- poskytování právních porad, zpracování právních stanovisek a analýz, návrhů smluv 
a obdobných právních písemností, jednání se státními orgány či třetími osobami 
nemající povahu zastupování klienta ve sporech a činnosti související;

- zastupování klienta ve styku s jinými právnickými či fyzickými osobami.
1.4. Předmětem této smlouvy není poskytování právních služeb v oblasti právních otázek 
spojených s:



- zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
právními vztahy k nemovitostem,
daňovou problematikou,

- zadáváním veřejných zakázek dle zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

I. 5. Podle požadavku klienta může advokát zabezpečit poskytnutí právní služby
v běžném rozsahu i v anglickém, německém a francouzském jazyce.

II.
Práva a povinnosti klienta

II. 1. Klient je povinen bez zbytečného odkladu informovat advokáta o všech 
skutečnostech rozhodných pro poskytování právních služeb ve sjednaném rozsahu a 
poskytovat mu při tom potřebnou součinnost, podklady a informace.
11.2. Klient je povinen zúčastnit se jednání společně s advokátem, je-li jeho účast 
advokátem nebo třetí osobou požadována.
11.3. Klient je povinen zaplatit advokátovi, na základě jeho vyúčtování, smluvní odměnu ve 
výši dohodnuté touto smlouvou.
11.4. Klient zmocňuje advokáta, aby jej při poskytování právních služeb ve sjednaném 
předmětu této smlouvy zastupoval, a zavazuje se vystavit advokátu odpovídající písemnou 
plnou moc. Na žádost advokáta klient v případě potřeby vystaví odpovídající plnou moc jako 
přímým zástupcům též spolupracujícím advokátům advokáta.

III.
Práva a povinnosti advokáta

111.1. Advokát je oprávněn a povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta, 
řídit se jeho pokyny, využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit 
v zájmu klientů vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Pokyny klientů není 
vázán, jsou-li v rozporu se zákonem nebo stavovským předpisem.
111.2. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb klientovi. Tato povinnost se vztahuje i 
na osoby, které advokát pověří k dalšímu zastoupení ve věci.
111.3. Advokát se zavazuje předávat klientovi bez zbytečného odkladu veškeré zprávy 
týkající se předmětu této smlouvy.

IV.
Smluvní odměna

IV.1. Klient se zavazuje zaplatit advokátovi časovou smluvní odměnu následovně:
- za právní služby poskytnuté advokátem ve výši 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set 

korun českých) za každou jednotlivou hodinu poskytnutých právních služeb,
- za právní služby poskytnuté advokátním koncipientem ve výši 2.000,- Kč (slovy: 

dva tisíce korun českých) za každou jednotlivou hodinu poskytnutých právních 
služeb,

- za právní služby poskytnuté praktikantem ve výši 1.500,- Kč (slovy: tisíc pět set 
korun českých) za každou jednotlivou hodinu poskytnutých právních služeb.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že je advokát plátcem DPH, a proto bude ke 
sjednané odměně připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy.

IV.2. Klient bere na vědomí, že výše uvedená odměna je sjednána jako smluvní odměna 
podle počtu hodin poskytnutých právních služeb ze strany advokáta a nikoli dle úkonů právní 
služby, přičemž advokátovi dle dohody smluvních stran náleží dohodnutá sazba takové



časové odměny za každou jednotlivou hodinu poskytnutých právních služeb. Odměna se 
počítá ze základní hodinové sazby poměrně za každou započatou čtvrthodinu.
IV.3. Odměnu je advokát oprávněn účtovat měsíčně a je splatná bezhotovostním 
převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 21 dnů od doručení 
správně vystaveného daňového dokladu - faktury klientovi. Odměna je placena na základě 
daňového dokladu - faktury, který bude vystaven advokátem vždy k poslednímu dni 
v příslušném měsíci. Za úhradu dohodnuté ceny se považuje její odepsání z účtu klienta.
IV.4. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dohodnuté podle této 
smlouvy, nebo pokud v něm budou uvedeny chybné údaje, je klient oprávněn advokátovi 
tento vrátit neproplacený. V takovém případě je advokát povinen daňový doklad opravit či 
vyhotovit znovu a zaslat zpět klientovi s novou lhůtou splatnosti. Po tuto dobu není klient 
v prodlení s placením daňového dokladu.
IV.5. Advokát je povinen jako přílohu ke každému daňovému dokladu - faktuře předložit 
listinu - výkaz poskytnutých právních služeb obsahující následující údaje:

- specifikaci konkrétního případu,
- specifikaci konkrétního úkonu,
- uvedení počtu hodin odpracovaných na konkrétním případu,
- uvedení advokáta/advokátního koncipienta/praktikanta, který konkrétní úkon 

provedl,
- uvedení osob, se kterými bylo jednáno.

IV.6. Klient se zavazuje uhradit advokátovi náhradu hotových výdajů účelně vynaložených 
v souvislosti s poskytováním právních služeb, pokud jde o soudní a jiné poplatky, platby 
odměn či cen za vyhotovení znaleckých posudků a odborných vyjádření, překladů, opisů, 
fotokopií apod. Jsou-li hotové výdaje die předchozí věty očekávané, advokát předem 
klientovi oznámí jejich potřebu, přičemž má právo na poskytnutí přiměřené zálohy. Jinak 
platí, že smluvní odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací právních služeb a je 
stanovena jako nejvýše přípustná.
IV. 7. Advokát jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit 
daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této smlouvy dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a že mu nejsou ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění dle této smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.

V.
Smluvní pokuty

V. 1. V případě nedodržení termínu pro odevzdání plnění dle čl. I anebo neodstranění vady 
předmětu plnění v písemně dohodnutém termínu se advokát zavazuje uhradit klientovi 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z měsíční odměny za kalendářní měsíc, ve kterém k prodlení 
s plněním nebo s neodstraněním vady předmětu plnění došlo, za každý den prodlení.
V. 2. V případě prodlení s úhradou dohodnuté ceny dle ustanovení čl. IV. 1. a IV.3. se klient 
zavazuje advokátovi uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny nebo její části, s jejíž 
úhradou je v prodlení, a to za každý den prodlení.

VI.
Doba trvání smlouvy

VI. 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020.
VI.2. Písemně vypovědět tuto smlouvu s účinky ke dni doručení výpovědi druhé smluvní 
straně může kterákoli smluvní strana, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi advokátem a 
klientem. Klient je oprávněn tuto smlouvu s účinky ke dni doručení výpovědi vypovědět 
kdykoliv, a to i bez udání důvodu.



VI.3. Advokát může dále tuto smlouvu písemně vypovědět s účinky ke dni doručení 
výpovědi klientovi tehdy, neposkytne-li mu klient potřebnou součinnost. Advokát je oprávněn 
takto postupovat také tehdy, pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny 
jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto 
postupoval podle těchto pokynů.
VI.4. Advokát písemně vypoví tuto smlouvu s účinky ke dni doručení výpovědi klientovi 
vždy, zjistí-li dodatečně důvody uvedené vust § 19 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, 
v platném znění.
VI.5. Advokát je povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy tato smlouva z důvodu výpovědi dle 
odst. 2. nebo 3. nebo 4. tohoto článku shora zanikla, učinit všechny neodkladné úkony, aby 
klient neutrpěl újmu na svých právech nebo oprávněných zájmech, pokud klient neučiní jiná 
opatření nebo nesdělí advokátovi, že na splnění této povinnosti netrvá.
VI.6. Klient je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

- advokátovi bude rozhodnutím správce daně přidělen status nespolehlivého plátce,
- vůči advokátovi bude zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupí do likvidace.

VI.7. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, mají smluvní strany nárok na vypořádání 
vzájemných pohledávek a závazků vzniklých do dne odstoupení od smlouvy.
VI.8. Odstoupením od smlouvy závazek zaniká ke dní doručení projevu vůle jedné smluvní 
strany směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Účinky odstoupení se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VII.
Závěrečná ustanovení

VII.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy. Za datum uzavření 
smlouvy se považuje podpis smlouvy druhou smluvní stranou. Advokát je oprávněn zahájit 
plnění dle této smlouvy až po uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
VII.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno. 
VII.3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze v písemné formě na základě úplného 
a vzájemného konsensu obou smluvních stran.
VII.4. Smluvní strany určují pro vzájemný styk a zabezpečování povinností vyplývajících z 
této smlouvy tyto pověřené osoby:

VII.5. Advokát prohlašuje, že si je vědom toho, že klient jako povinný subjekt dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je povinen uveřejnit v Registru smluv, 
jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto smlouvu, včetně jejích případných změn 
a dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv a s uveřejněním 
smlouvy v plném znění, kromě částí výslovně označených, které spadají pod výjimky 
z uveřejnění dle zákona o registru smluv, souhlasí.
VII.6. Klient se zavazuje smlouvu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření v Registru 
smluv. Advokát je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byla 
smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda klient řádně zveřejnil, a pokud se tak nestalo, 
je povinen smlouvu uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat klienta.
VII.7. Advokát prohlašuje, že si je vědom toho, že klient je povinen, v souladu 
s ustanovením § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, v souladu 
s podmínkami a ve lhůtách stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.
VII.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, tato je 
projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle a na důkaz toto připojují své podpisy.



V dne 25


