
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
uzavřená

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník") 

(dále jen „smlouva")

Článek I. 
Smluvní strany

Objednatel:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
003 90 780

CZ00390780
v OR u KS Brno, sp.zn. Pr 1233 

Ing. Petrem Baťkou, ředitelem

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Zapsaná:
Zastoupená:

(dále jen „objednatel")

■ a -

Poskytovatel:
Firma:
Sídlo:

Wimětal & Partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Údolní 388/8, 602 00, Brno 

049 30 380

CZ04930380 (poskytovatel je plátcem DPH)

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupen:
(dále jen „poskytovatel")

Mgr. Lukáš Wimětal, jednatel

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli právní služby 

dle zadání a pokynů objednatele, spočívající zpravidla v:
a) poskytování právních rad a osobních konzultací,
b) zpracování písemných stanovisek, právních rozborů a analýz,
c) účasti na jednáních,

d) přípravě, kontrole a sepisování smluvních a jiných právních dokumentů,
e) sepisování smluv a jiných právních dokumentů,
f) komunikace se znalci a jinými odborníky,



g) zastupování objednatele při jednáních s třetími osobami, před soudy a orgány 

veřejné správy na základě zmocnění objednatelem,

a závazek objednatele řádně provedené služby přijmout a zaplatit za ně poskytovateli 
sjednanou odměnu.

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že rozsah právních služeb bude záviset na 
aktuálních potřebách objednatele stím, že právní služby dle této smlouvy budou 
poskytovány za sjednanou paušální cenu dle článku IV. této smlouvy. Předpokládaný 
rozsah poskytovaných služeb je 50 hodin měsíčně.

Článek III.
Způsob, termín a místo poskytování služeb

1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služeb od 1. 10. 2021.

2. Právní služby budou poskytovány v sídle objednatele, a na jiných místech určených 
objednatelem.

3. Poskytovatel je při poskytování služeb povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit 
zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. Poskytovatel není 
vázán pokyny objednatele, pokud jsou v rozporu se zákonem nebo stavovským předpisem, 
o tom je poskytovatel povinen objednatele přiměřeně poučit.

4. Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému plnění 
povinností poskytovatele dle této smlouvy. V případě nevhodných pokynů objednatele je 
poskytovatel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, 
v opačném případě nese poskytovatel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které 
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo poskytovateli a/nebo třetím 
osobám vznikly. K plnění požadovaných služeb poskytne objednatel poskytovateli veškerou 
jemu dostupnou dokumentaci.

5. Vyžaduje-li zařízení záležitosti dle této smlouvy zvláštní plnou moc, je objednatel povinen ji 
poskytovateli, a to kterémukoli z advokátů poskytovatele, udělit, a to písemně a včas ji 
předat zmocněnému advokátovi. Advokáti jsou oprávněni postupovat pouze v rozsahu 
udělené plné moci.

6. Objednatel bere na vědomí, že při jednotlivých úkonech právní pomoci se ten z advokátů, 
jemuž byla udělena plná moc, může nechat zastoupit jiným advokátem, advokátním 
koncipientem nebo i jinými osobami. Odpovídá však za provedení těchto úkonů, jako by je 
provedl sám.

Článek IV.
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za služby poskytnuté podle této smlouvy objednatel zaplatí 
poskytovateli cenu ve výši 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) bez 
DPH, za každý měsíc poskytnutých služeb, a to jako cenu nejvýše přípustnou, přičemž 
sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Sjednaná cena poskytovaných služeb je stanovena jako cena garantovaná a nejvýše 
přípustná, kterou není možné překročit.



3. Povinnou přílohou každé faktury poskytovatele bude výkaz/soupis poskytnutých služeb 
s uvedeným časovým rozsahem a specifikací poskytnutých služeb (dále jen „soupis"). 
Poskytovatel se zavazuje evidovat pro objednatele počet odpracovaného času za 
fakturované období s přesností na 30 - minutový interval.

4. Cena poskytnutých služeb bude hrazena na základě faktury - daňového dokladu za 
poskytnuté služby. Faktura bude vystavena neprodleně po ukončení poskytování právních 
služeb v daném měsíci a po akceptování soupisu objednatelem.

5. Faktura (daňový doklad) vystavená poskytovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy, a vyčíslení zvlášť ceny služeb bez DPH, zvlášť DPH a cenu služeb 
včetně DPH.

6. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude placena na základě vystavené faktury vždy do 
20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly služby poskytnuty.

7. Objednatel nebude poskytovat poskytovateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny poskytnutých 
služeb.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně a/nebo nesouhlasí-li objednatel se zaslaným soupisem. Pokud objednatel 
nesouhlasil se zaslaným soupisem, uvede při vrácení faktury i odůvodnění jeho nesouhlasu 
se soupisem. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu a/nebo soupis 
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením 
ceny poskytnutých služeb. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury 
a soupisu začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 15 kalendářních dnů.

9. Objednatel si vyhrazuje právo provádět veškeré platby na účet poskytovatele předaný 
správci daně ke zveřejnění.

10. Poskytovatel není oprávněn postoupit jakékoli pohledávky vůči objednateli, či kteroukoli 
jejich část, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli náhradu hotových výdajů účelně 
vynaložených v souvislosti s poskytováním právní služby (zejména: soudní a jiné poplatky, 
znalecké posudku a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, poštovné) dle ust. § 13 
vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění. Poskytovatel má právo na 
poskytnutí přiměřené zálohy na očekávané výdaje.

Článek V.
Povinnost mlčenlivosti

1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o 
informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 čl. V. této smlouvy 
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb 
dle této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám.



4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků.

Článek VI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek poskytovatele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

2. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude 
v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší 
než třicet (30) kalendářních dní.

3. Odstoupit od této smlouvy mohou obě smluvní strany, dojde-li k narušení nezbytné důvěry 
mezi advokáty a klientem. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit, neposkytne-li mu 
objednatel potřebnou součinnost.

4. Poskytovatel odstoupí od smlouvy vždy, zjistí-li dodatečně důvody uvedené v ust. § 19 z.č. 
85/1996 Sb„ o advokacii, v platném znění.

5. Poskytovatel je povinen po dobu 15 dnů ode dne odstoupení od této smlouvy učinit 
všechny neodkladné úkony, aby objednatel neutrpěl újmu na svých právech nebo 
oprávněných zájmech, pokud objednatel neučiní jiná opatření nebo nesdělí poskytovateli, 
že na splnění této povinnosti netrvá.

6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 

vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody a povinnosti mlčenlivosti.

Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit změnu údajů 
uvedených článku I. této smlouvy.

2. Poskytovatel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému 
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.



Článek Vlil.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 1.10. 2021 do 31.12. 2021.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o advokacii.

Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a 
jeden poskytovatel.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V Brně dne 30. 9. 2021

V Břeclavi dne 30. 9. 2021


