
SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 

 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřel i podle§ 2430 a násl. Občanského zákon íku, zákona č. 89/20 12 Sb. 

účastníci, dle svého proh lášení p lně způsobilí k právním jednáním, a to: 

I . Jihočeská univerz ita v Českých Budějovicích 
Zdravotně sociální fa kulta 
se sídlem: Jirovcova 24, 370 04 České Budějovice 
pracoviště: J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice 
zastoupena: prof. PhDr. Valérií Tóthovou, Ph.D., děkankou fakulty 

Veřejná vysoká škola univerzitního typu 

IČ: 600 766 58; DIČ: CZ 600 766 58 

dále jen „příkazce ·· 

a 

2. Hájek & Úlehla, advokátní ka nce lář, s. r.o. 

tuto 

se sídlem: Krajinská 224/37, 370 O I České Budějovice 
zastoupena: JUDr. Vlastimilem Hájkem, advokátem, jednatelem společnost i 

Zapsaná v: OR KS České Budějovice, odd. ,,C", vložka 21453 
I Č: 281 490 92; DIČ: CZ 281 490 92 

dále jen „pNkazník ·· 

p ř í k a z n í s m I o u v u: 

I. 

I. Příkazník se zavazuje. že s odbornou péčí. podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které příkazník 

zná nebo je musí znát, bude poskytovat příkazci právní služby. Tyto služby budou spočívat zejména 

v udílení právních porad, zastupování v soudních, správních a jiných řízeních , sep isování a vyhodnocování 

smluv, podání. návrhů, vyjádření a jiných listin, vyhodnocování a revize stávajících smluvních vztahů , a to 

v rámci specializovaného právního poradenství, které bude zaměřeno zejména na obor profesního působení 

příkazce. 

2. Smlouva uzavřena na základě proběhlého průzkumu trhu dle vnitřních předp isů příkazce a vedena pod č. 

29/20 15. 
3. Právní služby budou poskytovány pod le potřeb příkazce a možností příkazníka v předem dohodnutých 

termínech. 

li. 

I. Poskytování právních služeb bude probíhat po vzájemné dohodě v prostorách příkazníka nebo příkazce, 

přičemž tento se zavazuje vytvořit k tomu vhodné podmínky, zejména poskytnout nezbytné technické 
vybavení. 



2. Příkazník se zavazuje poskytovat specializované právní služby osobně, nikoli prostřednictvím advokátního 

koncipienta nebo zaměstnance. 
3. Předpokládaný rozsah služeb je l O hodin měsíčně. 

Ill. 

1. Příkazník je oprávněn a současně povinen využívat při uplatňování práv a zákonem chráněných zájmú 

příkazce všech zákonných prostředků poskytování právních služeb. 
2. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech , o kterých se dozvěděl při poskytování 

právních služeb v rozsahu určeném zvláštním zákonem (zákon o advokacii). 

IV. 

l. Za právní služby poskytované podle této smlouvy přísluší příkazníku paušální odměna(§ l odst. I. vyhl. č. 
177/ 1996 Sb., advokátní tarif) ve výši 15.000 Kč bez DPH. Cena vychází z nabídky realizovaného 
pruzkumu trhu příkazce, vedeném pod č. 29/20 15. Odměna bude hrazena příkazcem na základě daňového 
dokladu, vystaveného vždy k poslednímu dni v měsíci a zaslaného na adresu efaktury@jcu.cz. Variabilní 

symbol 0715 000 O 19. Splatnost 14 dnů. 
2. V částce sjednané odměny jsou zahrnuty obvyklé náklady spojené s poskytnutím právní služby. Ostatní 

hotové výlohy, zejména soudní či správní poplatky a cestovní náhrady budou příkazcem hrazeny na 

základě vyúčtování příkazníka. 

3. Příkazník je oprávněn použít vlastního nebo služebního osobního motorového vozidla pro cestu z místa 
bydliště či sídla k příkazci a zpět a pro jiné nutné cesty, pokud nebyl odvoz zajištěn příkazcem. Náklady 
s tím spojené, pokud se jedná o cesty z místa sídla příkazníka do sídla příkazce a zpět, jsou již zahrnuty 

v paušální odměně příkazníka. 
4. Dále příkazníku přísluší veškeré soudní přísudky, pokud se týkají odměn podle výše citované vyhlášky a 

vyhlášky č. 484/2000 Sb. v platném znění, vymožené od protistrany. Výše těchto přísudků bude snížena o 
částky prokazatelně vynaložené příkazcem na zajištění soudních výloh (čl. IV. odst. 2. této smlouvy). Od 

vymáhání těchto přísudků upustí příkazník jen v odůvodněných případech. 

v. 

I. Příkazce je povinen zejména: 
a) předat včas příkazníku věci a pravdivé a úplné informace, které jsou nutné k poskytování služeb, 

pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník, a určí svého zaměstnance (ad hoc) 
k různým jednáním jako odborného poradce či spolupracovníka příkazníka. 

b) respektovat stanovisko příkazníka k projednávané záležitosti. Pokud na právní stanovisko 
příkazníka nebude brát příkazce zřetel , může to být důvodem k odepření právní služby v té části. 
kde vy takový postup byl ve zřejmém rozporu s právním řádem. 

c) vybavit příkazníka v jednotlivých případech plnou mocí. 

VI. 

I. Za škodu způsobenou příkazci při poskytování právních služeb odpovídá příkazník. Této odpovědnosti se 
příkazník zprostí, prokáže-li, že ke škodě nemohlo být zabráněno ani vynaložením veškerého úsilí, které lze 
na něm požadovat. 

2. Příkazník proh lašuje příkazci, že má sjednáno platné profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
výkonem advokacie. 

VII. 

I. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v souladu s provedeným průzkumem od 1. 9. 2015 do 31. 12. 
2017. 
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VIII. 

I. Příkazce muze tuto sm louvu kdykoli nebo v plném rozsahu vypovědět bez udání důvodu, a to 
v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení úkonu o 

výpovědi příkazníku. 

2. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti , na kterou se výpověď vztahuje. Je 
však povinen upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící 
příkazci nedokončením činnosti související s předmětem smlouvy. 

3. Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpověd i má příkazník nárok na úhradu vynaložených nákladů 

a na přiměřenou část odměny dle čl. IV. této smlouvy. 

4. Příkazník může tuto smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, počínající běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Skutečnosti s tím spojené upravuje zákon o 
advokacii. 

IX. 

I. Smlouvaje sepsána ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
2. Účastníci prohlašují, že smlouva představuje projev j ejich svobodné, určité a vážné vůle , na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

V Českých Budějovicích, dne O I. září 2015 

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.O. 
příkazce příkazník 
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