
Mandant: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Se Sídlem Zlín, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 76001
IČ; 62182137
jednající panem IUDr. Josefem Valentou, ředitelem
Zapsaná V Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, Oddíl Pr,
vložka 1278
(dá/ei "klient'Q

Mandatář: Mgr. Michal Chmelař
advokát Zapsaný v seznamu çeské advokátní komory pod č. 11291
Se Sídlem Bystřička 169, PSC 756 24, IC: 69211736
(dále ı' "advokát'Q

uzavírají podle § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku a Zákona č. 85/1996
Sb., o advokacii tuto

1`

Smlouvu 0 poskytování právní službv

Tato Smlouva je uzavřena na základě prověření trhu a cen Služeb v oblasti předmětu této
Smlouvy. Protože předpokládaná Odměna Za plnění podle této Smlouvy nepřesahuje 200.000,-
Kč bez DPH, jedná Se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která podle §31 Zákona č. 134/2016
Sb. nemusí být zadávána v Zadávacím řízení a ohledně níž není třeba konat výběrové řízení
podle Směrnice Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje vydané
Zlínským krajem pod id. Znakem SM/25/04/17.

b)

Předmětem právní Služby bude:

základní soubor Služeb, a to
poskytování běžných právních konzultací podle potřeb klienta, ve formě telefonické, e-
mailové, osobní
poskytování Specifických konzultací v Oblasti Zdravotnického práva, pracovm'ho práva,
pojištění a v dalších Oblastech podle potřeby klienta
zpracovávání písemných právních stanovisek a rozborů podle potřeby klienta
posuzování a příprava (Sepis) Smluvních a jiných právních dokumentů
právní podpora při tvorbě vnitřních předpisů a Směrnic klienta včetně konzultací v této
oblasti
účast na jednáních podle potřeby klienta
právní podpora při vyřizování stížností a škodních událostí
poradenství pro Zaměstnanec klienta v Oblasti trestního či přestupkového řízení
V případech Souvisejících S výkonem práce zaměstnance u klienta
pravidelný měsíční přehled nových právních předpisů vztahujících Se k činnosti klienta.

službyposkytované na objednávku klienta nad rámec Základnı'ho Souboru Služeb, a to
Zastupování klienta V Soudních a Správních řízeních
Vymáhání pohledávek klienta, jak mimosoudním jednáním s dlužníkem, tak i
prostřednictvím příslušného Soudu či jiného orgánu.



Je-li to potřebné pro poskytnutí klientem požadované Služby, udělí klient advokátu plnou moc
Zvláštní listinou. Klient bere na vědomí, že advokát je oprávněn Se při jednotlivých úkonech
nechat Zastoupit jiným advokátem.

Klient bude jednotlivá Zadání činit a jednotlivé právní služby objednávat telefonicky na
telefonním čísle advokáta +420 602 330122 nebo e-mailem na adrese chmelar-mťălemailcz .

3. Smluvní Strany Se dohodly na této Smluvní Odměně:

a) Za Základní Soubor Služeb uvedený v článku 2, písm. a) této Smlouvy Se Sjednává
měsíční paušální odměna Ve výši 14.000,- Kč bez DPH, která bude hrazena vždy
měsíčně Zpětně na Základě faktury vystavené advokátem po uplynutí každého
kalendářního měsíce;

b) Za služby uvedené v článku 2, písm. b) této Smlouvy Se odměna sjednává tak, že
odměna Za Sepis výzvy dlužníkovi činí 1.000,- Kč bez DPH a odměna Za ostatní
Služby uvedené v článku 2, písm. b) této Smlouvy je Sj ednána takto:
1. v případě úspěchu Ve Sporu náleží advokátu Soudem přiznané a protistranou
uhrazené náhrady nákladů Soudního či jiného řízení vyúčtované podle vyhlášky
č. 177/ 1996 Sb., advokátního tarifu či jiných právních předpisů, kterými Se
stanoví výše náhrady nákladů příslušného řízení,
2. v případě neúspěchu ve Sporu Se odměna bude rovnat odměně za úkony právní
Služby Stanovené podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, Snížené o
50%; takto Stanovená Odměna Se rozumí bez DPH. Odměna bude hrazena vždy
na Základě faktury vystavené advokátem po provedení právní Služby.

Faktury vystavené advokátem budou Splatné vždy do 14 dnů po jejich doručení klientovi.

Pokud se klient dostane do prodlení S úhradou Odměny a odměna nebude uhrazena ani na
Základě dodatečné výzvy advokáta, do 14 dnů Od jejího doručení klientovi, je advokát oprávněn
přerušit poskytování právních Služeb.

4. Klient uhradí veškeré hotové výdaje účelně vynaložené v souvislosti S poskytováním
právní Služby, Zejména Správní, Soudní a jiné poplatky. Klient Souhlasí S tím, aby při plnění této
smlouvy bylo užíváno vlastního osobního automobilu advokáta a zavazuje Se nahradit advokátu
cestovní náklady ve Výši vypočtené podle právních předpisů upravujících výpočet cestovních
náhrad; advokát však nebude klientovi účtovat cestovné ani jiné náhrady v Souvislosti S cestami
do sídla či Výj ezdových Základen klienta.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma Smluvními stranami a
účinnosti dnem 1.8.2019. Tato smlouva Se uzavírá do dobu určitou do dne 31.7.2020.

6. Klient i advokát jsou oprávněni od této Smlouvy Odstoupit písemným oznámením
doručeným druhé smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu. Smlouva v takovém případě Zaniká
pátým dnem po doručení oznámení o Odstoupení druhé Smluvní straně.



7. Advokát Odpovídá klientovi Za újmu způsobenou mu v Souvislosti S výkonem
advokacie Za podmínek stanovených Zákonem. Této odpovědnosti Se zproStí, jen prokáže-li, že
újmě nemohlo být Zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, ktere' lze na něm požadovat.
Advokát má uzavřeno příslušné profesní pojištění odpovědnosti Za újmu/škodu.

8. Strany prohlašují, Že Si tuto Smlouvu důkladně přečetly, a že ji uzavřely o Své Svobodne'
vůli a nikoliv V tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek.

9. Tato Smlouva je Sepsána ve dvou vyhotoveních S platností originálu, Z nichž každá Ze
Smluvních Stran obdrží po jednom vyhotovení.

ve Zıinč dne ...4..'ˇŤ'...6.-. . .2.9.7. 7...

„ZD tím...............Ĺ ...09.01. .......® .........................
mandant mandatář
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