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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

 
 

Nemocnice Na Bulovce 

se sídlem Budínova 67/2,  
180 81 Praha 8 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky 
zastoupená Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem 

IČO: 00064211, DIČ: CZ00064211 

bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 16231081/0710 

datová schránka: n9hiezm 
(dále jen „klient“) 

 
a 

 

Mgr. Alena Housková, advokát 
se sídlem Meduňková 593/16,  

103 00 Praha 10 
IČO: 67662234, DIČ: CZ7455050185 

evid. č. ČAK: 10247 

e-mail: [OSOBNÍ ÚDAJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 
datová schránka: nm6hhef 

(dále jen “advokát”) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto 
 

smlouvu o poskytování právních služeb: 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem této smlouvy je právní pomoc a služby, tj. poskytování právních rad, konzultací, 

vysvětlení, odpovědí na dotazy a zpracování a revize podkladů a právních dokumentů podle 
požadavků a potřeby klienta, případně jeho zastupování před soudy nebo před jinými orgány na 

základě zvlášť udělené plné moci, a to vše ve věci nájmu či podnájmu prostor pro klienta dle 
zadání klienta (dále jen „právní služby“). 

 

 
Článek II. 

Poskytování právních služeb 
 

1. Právní služby podle čl. I. této smlouvy poskytuje advokát osobně, a to včetně elektronické 
komunikace na dohodnuté e-mailové adrese. 

2. Klient se zavazuje předat advokátovi potřebné informace, podklady a doklady k požadovaným 

právním službám, přičemž odpovídá za jejich správnost a úplnost, ledaže výslovně upozorní 
advokáta na vady předaných informací, podkladů a dokladů. Klient se zavazuje účastnit se 

potřebných jednání na výzvu advokáta, případně je na jeho výzvu svolat a zajistit, obdobně se 
zavazuje advokát. Klient vydá dle potřeb právního zastupování advokátovi nezbytnou plnou 

moc. 

3. Advokát se zavazuje poskytnout právní služby řádně a včas na základě pokynů klienta. 
Advokát není vázán právním názorem klienta; to neplatí, pokud klient si klient přes výhrady 

advokáta výslovně vymíní uplatnění určitého právního názoru klienta. Advokát se zavazuje na 
žádost seznamovat klienta v přiměřeném rozsahu se svým postupem a právními důvody, které 

ho k určitému způsobu poskytování právních služeb vedou. 
4. Advokát je po dobu trvání této smlouvy i po jejím skončení bez časového omezení povinen 

zachovávat striktní mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s poskytováním právních služeb. Této povinnosti jej může zprostit pouze klient písemným 
prohlášením; i v tomto případě je však advokát povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to 

v zájmu klienta. 
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5. Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou by mu způsobil v souvislosti s poskytováním 

právních služeb. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda 
způsobena v souvislosti s poskytnutím právních služeb jeho zaměstnancem. Advokát je 

pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou při jeho činnosti podle této 

smlouvy. 
 

Článek III. 
Odměna, Platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní hodinové odměně advokáta. Odměna za jednu hodinu 
poskytnuté právní služby činí 1.800,- Kč (slovy: jeden tisíc osm set korun českých) bez DPH, 

přičemž bude účtována poměrně za každou započatou čtvrthodinu poskytnuté právní služby. K 
odměně bude advokát účtovat DPH dle platných daňových předpisů. 

2. Odměna nezahrnuje tzv. náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti 
s poskytováním právních služeb (zejména cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační 

poplatky, avšak s výjimkou telekomunikačních poplatků v rámci České republiky nebo 

telekomunikačních poplatků týkajících se telefonních čísel registrovaných u operátorů z České 
republiky, jejichž náhrada je zahrnuta v odměně dle odst. 1 tohoto článku, dále opisy, 

fotokopie apod.). Tato náhrada je splatná společně s odměnou a její výši prokazuje advokát. 
3.  Součástí odměny nejsou náklady typu správních či soudních poplatků nebo zvláštní služby 

ostatních subjektů (zejména znalečné, překladatelské služby apod.). 

4.  Advokát je oprávněn vystavit klientovi fakturu (s náležitostmi daňového dokladu – dále jen 
„faktura“) za provádění právních služeb poskytnutých v předchozím kalendářním měsíci, 

avšak první fakturu za provádění právní služeb vystaví advokát za dobu do 31. prosince 2020. 
Smluvní odměna je splatná do dvaceti jedna (21) dnů od doručení faktury klientovi. Advokát 

je povinen při vyúčtování odměny advokáta předložit klientovi výkaz provedených úkonů 
právních služeb. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy a 

musí být v souladu s touto smlouvou, v opačném případě je klient oprávněn fakturu 

advokátovi ve lhůtě splatnosti vrátit s žádostí o doplnění chybějících náležitostí, popř. 
odstranění jiných vad. Oprávněným vrácením přestává běžet doba splatnosti vrácené faktury a 

nová doba splatnosti započne opět od počátku běžet doručením bezvadné faktury klientovi. V 
případě, kdy může klientovi vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je klient bez dalšího 

oprávněn odvést za advokáta DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve 
smyslu zákona o dani z přidané hodnoty (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne 

klientovi jeho smluvní povinnost zaplatit advokátovi částku odpovídající DPH. 
5. Smluvní strany se dohodly, že na veškeré právní služby, které byly klientovi poskytnuty již před 

uzavřením této smlouvy v rámci jejího předmětu a v rozsahu její úpravy, a to počínaje dnem 

8. října 2020, se vztahují smluvní podmínky této smlouvy a vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ve vztahu k těmto právním službám se řídí touto smlouvou. Smluvní strany se 

tedy dohodly, že práva a povinnosti vzniklé z plnění a právních poměrů v rámci předmětu a 
rozsahu úpravy této smlouvy, k jejichž vzniku došlo před nabytím účinnosti této smlouvy ode 

dne 8. října 2020, se nahrazují závazky vzniklými z této smlouvy. Plnění a právní poměry v 
rámci předmětu a rozsahu úpravy této smlouvy před její účinností ode dne 8. října 2020 se 

tudíž považují za plnění a právní poměry podle této smlouvy a práva a povinnosti z nich 

vzniklé se řídí touto smlouvou. 
6. Právo na odměnu advokáta vznikne advokátovi i tehdy, nebude-li konečného účelu právních 

služeb dosaženo, a stane-li se tak z příčin, jimž nemohl advokát zabránit ani při vynaložení 
obvyklé péče a řádného plnění smluvních povinností. 

 

Článek IV. 
Ukončení smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu do 31. prosince 2021, pokud tato smlouva neskončí dříve z 

obecných příčin nebo z důvodů níže uvedených. Skončením této smlouvy však nejsou dotčena 
ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po jejím skončení, zejména (nikoli však 

výlučně) povinnost mlčenlivosti. 

2. Klient je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu tuto smlouvu 
písemně vypovědět bez výpovědní doby (tj. s účinností ke dni doručení výpovědi advokátovi), 



 

3 

 

je však povinen uhradit bez zbytečného odkladu sjednanou odměnu za provedenou práci 

včetně hotových výdajů. 
3. Advokát je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou v trvání patnácti 

(15) dnů ode dne jejího doručení klientovi, a to jen tehdy, dojde-li k narušení důvěry mezi ním 

a klientem či neposkytuje-li klient přes výslovné upozornění, učiněné v písemné formě, 
potřebnou součinnost. Advokát je dále oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez 

výpovědní doby (tj. s účinností ke dni doručení výpovědi klientovi), a to jen tehdy, nesložil-li 
klient bez vážného důvodu dohodnutou zálohu či pokud klient přes (v písemné formě učiněné) 
poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským 

předpisem, trvá na tom, aby advokát postupoval podle těchto pokynů. Advokát je však 

povinen po dobu patnácti (15) dnů ode dne, kdy vypověděl tuto smlouvu, učinit všechny 

neodkladné úkony ve věci klienta, pokud klient neučinil jiná opatření. 
4. Po ukončení právního zastupování předá advokát do dvaceti (20) dnů klientovi veškerou 

dokumentaci týkající se poskytnutých právních služeb, a to takto:  

a. Dokumenty, které klient přinesl, budou vráceny klientovi. Advokát si z nich pořídí 
kopie za účelem archivace a zdokumentování postupu poskytování právních služeb. 

b. Rozhodnutí státní moci (rozsudky apod.) budou klientovi vydány v originále. Advokát 
si z nich pořídí kopie za účelem archivace a zdokumentování postupu poskytování 

právních služeb. 

c. Podání učiněná advokátem a veškeré jeho přípisy si advokát ponechá v originálech a 
jejich kopie předá klientovi. 

d. Podání učiněná advokátem v el. podobě budou klientovi předány na vhodném nosiči 
této el. informace. 

e. K předání dokumentace dochází v sídle advokáta. Pokud se klient i přes písemnou 
výzvu advokáta nedostaví k převzetí spisu, je advokát oprávněn spisy zaslat na 

náklady klienta na adresu uvedenou shora. 

 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1.  Změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemnou formu, s podpisy obou smluvních stran na 
téže listině, jinak budou neplatné. 

2.  Právní režim této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem č. 85/1996 
Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, přičemž právní poměry výslovně neupravené 

tímto zákonem pak podléhají režimu občanského zákoníku, popřípadě dalších právních 
předpisů České republiky. 

3.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, postupem dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv uveřejní klient, a to 

v celém rozsahu, pouze s výjimkou údajů výslovně v této smlouvě označených jako osobní 

údaj.  
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, po jednom (1) pro každou smluvní 

stranu. 
 

 

 
V Praze dne 22.12.2020 V Praze dne 11.12.2020 

 
 

 
..............................................                                          ............................................ 

Nemocnice Na Bulovce      Mgr. Alena Housková  

Mgr. Jan Kvaček      advokát 
ředitel 

 


