Odbor Útvar tajemníka
Vyřizuje
Mgr. Petra Svačinová
telefon
+420 573 321 307
e-mail
petra.svacinova@mestokm.cz
datum
28. prosince 2021
číslo jednací MeUKM/109504/2021
spis. značka MeUKM/107127/2021
poř. č.
IN – 48/2021

Poskytnutí informací
Dne 13. 12. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o
poskytnutí těchto informací:
1) Poskytnutí kopii všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb,
uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021.

K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření odboru právního sdělujeme
následující:
Požadované dokumenty přikládáme přílohou k tomuto sdělení.

Mgr. Petra Svačinová
vedoucí odboru Útvar tajemníka
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Dodatek č.

1

ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 01.04.2007
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky
I.

Město Kroměříž
se sídlem Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

00287351
Zast. Mgr. Jaroslavem Nëmcem, starostou
IČ;

-

dále jen „klient“

a
2.

JUDr. Stanislav Kaliňák,
pod č. 003 805

Se sídlem Kroměříž,
IČ; 18158552

advokát zapsaný V České advokátní komoře

nar.

Kovářská 127

DIČ; CZ5503100658
v

dále jen „advokát“

-

společně též „účastníci“ nebo „smluvní strany“

I.
1.

Klient a advokát tímto prohlašují, že dne 01.04.2007 uzavřeli smlouvu o poskytování
právních Služeb, a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

II.
1.

Klient a advokát se dohodli na zﬂıšení čl. II. a
Služeb a jejich nahrazení tímto novým zněním:

čl.

IV.

Smlouvy O poskytování právních

II.

a) Účastníci této smlouvy se dohodli, že advokát bude poskytovat klientovi právní služby
Související S činností klienta, a to jako nezávislé povolání, kdy právní Služby budou

uskutečňovány Zejména poskytováním právních porad a konzultací, Sepisováním
smluv, návrhů a jiných listin, Zastupováním před Soudy, správními a jinými orgány a
jednáním sjínými právníckými čijfvzickými osobami. Právní služby budou poskytovány
Zpravidla každé úterý v měsíci v rozsahu dvou hodin v době od 08:00 hod do 10:00
hod, pokud se klient S advokátem nedohodnejinak. Advokát Se zavazuje právní služby
poskytovat vsídle klienta vKr0měříži, Velké nám. 115, popř. vsídle advokáta či
v místech jednání se stranami.
ˇ

Klient a advokát se dohodli na měsíční smluvní odměně
stanovené podle

ust. § 3 vyhl.
177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za
poskytování právních
služeb (dále jen advokátní tariﬂ ve výši 8.000,Kč bez DPH, slovy:
osmtisíckorunčeských. Učastníci berou na vědomí, že k výše uvedené
smluvní odměně
se připočítává DPH v aktuální výši stanovené
příslušným právním předpisem, když
advokát prohlašuje, že je plátcem DPH. Vtéto smluvní odměně
jsou zahrnuty rovněž
náhraaj/ hotových výdajů advokáta, a to zejména poštovné,
cestovní výdaje osobním
automobilem advokáta v rámci města Kroměříže, telekomunikační
poplatky
pořizování fotokopií a další případné režijní náklady. Ve
smluvní odměně není
zahrnuta odměna za sepis žalob a za účast na soudních jednáních.
Vtěchto případech
bude odměna účtována dle ust. § 7 a násl. advokátního tariﬁı mimosmluvní odměna.
č.

Klient se zavazuje poukazovat smluvní odměnu
základě vystavené faktury na účet advokáta č. ú.

Účastníci se dohodli, že advokát bude poskytovat klientovi
právní služby související
s činností

ba) oddělenísociálneˇprávnı'ochrany dětı' klienta v rozsahu jedné
hodiny týdně, a to
-právní poradenství v oblasti občanského a rodinného práva
-konzultace v případech schválení právního jednání za nezletilé
-konzultace při správních řízeních
-konzultace při složitých dědických řízeních
-právní poradenství a konzultační činnost ve věcech péče o
nezletilé

:

Výše uvedené činnosti budou v souladu splatnou Metodikou pro
poskytování dotací ze
státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.
m. Praze na výkon agendy
sociálně-právní ochrany dětí hrazeny klientem advokátovi
přednostně ze státní dotace.
bb) oddělení sociálnípráce klienta v rozsahu dvou hodin týdneˇ, a to
:
-právní poradenství v oblasti občanského, trestního,
správního práva, exekučního
řízení a

-

vymáhání pohledávek

konzultace při uzavírání smluv o převodech nemovitostí,
pachtovních smluv,

nájemních smluv osobami Zastoupenými veřejným opatrovníkem

-konzultace ve složitých dědických řízeních, složitých
občanskoprávních sporech
jejímiž účastníkyjsou osoby zastoupené veřejným opatrovníkem
-konzultace v přıpadech, kdy město Kroměříž bude ustanovena
kolizním
opatrovnı'kem.

Právní služby uvedené pod ba), bb) budou poskytovány zpravidla
každé úterý v měsíci
v době od 10:30 hod. do 13:30 hod, pokud se klient
s advokátem nedohodne jinak.
Advokát se zavazuje právní služby poskytovat v sídle klienta v
Kroměříži, ul. 1. Máje
533, popř. v sídle advokáta či v místech jednání se stranami.
Klient a advokát se dohodli na měsíční smluvní odměně
stanovené podle

ust. § 3 vyhl.
177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za
poslg/tování právních
služeb (dále jen advokátní tarìﬁ ve výši 12.000,Kč bez DPH, slovy:
dvanácttisíckorunčeských. Účastníci berou na vědomí že kvýše
uvedené smluvní
č.

odměně se připočítává DPH v aktuální výši stanovené příslušným právním předpisem,
když advokát prohlašuje, že je plátcem DPH Vtéto smluvní odměně jsou zahrnuty

rovněž náhrady hotových výdajů advokáta, a to zejména poštovné, cestovní výdaje
osobním automobilem advokáta v rámci města Kroměříže, telekomunikační poplatky,
pořizování fotokopií a další připadne' režijní náklady.

Ve Smluvní odměně není zahrnuta odměna za Sepis žalob a za účast na soudních
jednáních, dědických řízeních a zastupování kolizním opatrovníkem. Tyto úkony bude
advokát provádět na základě požadavků klienta dle zvláštních objednávek právních
služeb. Vtěchto případech bude odměna účtována dle ust. § 7 a násl. advokátního
tariﬁı - mimosmluvní odměna.
Klient se zavazuje poukazovat Smluvní odměnu v pravidelných čtvrtletních platbách na
základě vystavené faktury na účet advokáta č. ú.

III.

Články označené ve smlouvě o poskytováních právních Služeb ze dne 01.04.2007 pod
V., VI., VII. a VIII. se nově označují číslem IV., V., V7. a VII.

č.

IV.

Ve všem

ostatním tímto dodatkem č.1 neupraveném se vztahy mezi klientem a
advokátem řídí smlouvou poskytování právních Služeb ze dne 01.04.2007.

nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění vregistru smluv 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.
Dodatek č.

1

S odkazem na Zákon

340/2015 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, Se Smluvní Strany
dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným
Zákonem město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtomto
dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. §504 občanského zákoníku a
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
č.

je vyhotoven ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž klient obdrží
jedno vyhotovení obdrží advokát.

Dodatek

č. 1

tři

vyhotovení a

Klient a advokát prohlašují, že dodatek č. 1 je výrazem jejich Svobodné a vážně míněné
vůle, tento si před podpisem přečetli, S obsahem dodatku č. 1 souhlasí a jako správný jej
níže dobrovolně podepisují.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 08.03.2018 Radou města Kroměříže na její
87. schůzi, č. usnesení 2484.
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Zast.

Město Kroměříž
Mgr. Jaroslavem Nêmcem,
starostou

(khem)

JUDr. St ni av
(advokát

liňák

Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytování právních služeb
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky
1. Město Kroměříž
se sídlem Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
zast. Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
-

dále jen „klient“

a
2. JUDr. Stanislav Kaliňák, nar. . .
pod č. 003805
se sídlem Kroměříž, Kovářská 127
IČ: 18158552
DIČ: CZ5503100658

, advokát zapsaný v České advokátní komoře

-

dále jen „advokát“

-

společně též „účastníci“ nebo „smluvní strany“
I.

1. Klient a advokát tímto prohlašují, že dne 01.04.2007 uzavřeli smlouvu o poskytování
právních služeb ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.03.2018, a to za podmínek ve smlouvě a
dodatku č. 1 uvedených (dále jen smlouva).
II.
1. Dnešního dne, měsíce a roku se klient a advokát dohodli na zrušení čl. II. písm. a) a čl. II.
písm. b) smlouvy a jejich nahrazení tímto novým zněním:

II.
a) Účastníci se dohodli, že advokát bude poskytovat klientovi právní služby
související s činností
aa) oddělení sociálně právní ochrany dětí klienta v rozsahu jedné hodiny týdně, a to :
-právní poradenství v oblasti občanského práva
-konzultace v případech schválení právního jednání za nezletilé
-konzultace při správních řízeních
-konzultace při složitých dědických řízeních
-právní poradenství a konzultační činnost ve věcech péče o nezletilé
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ab) oddělení sociální práce klienta v rozsahu dvou hodin týdně, a to :
-právní poradenství v oblasti občanského, trestního, správního práva, exekučního
řízení a vymáhání pohledávek
- konzultace při uzavírání smluv o převodech nemovitostí, pachtovních smluv,
nájemních smluv osobami zastoupenými veřejným opatrovníkem
-konzultace ve složitých dědických řízeních, složitých občanskoprávních sporech
jejímiž účastníky jsou osoby zastoupené veřejným opatrovníkem
-konzultace v případech, kdy město Kroměříž bude ustanoveno kolizním
opatrovníkem.
Právní služby budou poskytovány zpravidla každé úterý v měsíci v době od 08.00 hod.
do 11.00 hod, pokud se klient s advokátem nedohodne jinak. Advokát se zavazuje
právní služby poskytovat v sídle klienta v Kroměříži, ul. 1. Máje 533, popř. v sídle
advokáta či v místech jednání se stranami.
Klient a advokát se dohodli na měsíční smluvní odměně stanovené podle ust. § 3 vyhl.
č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních
služeb (dále jen advokátní tarif)ve výši 12.000,- Kč bez DPH, slovy:
dvanácttisíckorunčeských. Účastníci berou na vědomí, že k výše uvedené smluvní
odměně se připočítává DPH v aktuální výši stanovené příslušným právním předpisem,
když advokát prohlašuje, že je plátcem DPH. V této smluvní odměně jsou zahrnuty
rovněž náhrady hotových výdajů advokáta, a to zejména poštovné, cestovní výdaje
osobním automobilem advokáta v rámci města Kroměříže, telekomunikační poplatky,
pořizování fotokopií a další případné režijní náklady.
Ve smluvní odměně není zahrnuta odměna za sepis žalob, za účast na soudních
jednáních a za účast u dědických řízení. Tyto úkony bude advokát provádět na základě
požadavků klienta dle zvláštních objednávek právních služeb. V těchto případech bude
odměna účtována dle ust. § 7 a násl. advokátního tarifu – mimosmluvní odměna.
Klient se zavazuje poukazovat smluvní odměnu v pravidelných čtvrtletních platbách na
základě vystavené faktury na účet advokáta č.ú. ……… vedený u Komerční banky, a.s.
III.
1. Ve všem ostatním tímto dodatkem č.2 neupraveném se vztahy mezi klientem a advokátem
řídí smlouvou o poskytování právních služeb ze dne 01.04.2007 ve znění dodatku č.1 ze dne
13.03.2018.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle 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.
3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany
dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným
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zákonem město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku
č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž klient obdrží tři vyhotovení a
jedno vyhotovení obdrží advokát.
5. Klient a advokát prohlašují, že dodatek č. 2 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné
vůle, tento si před podpisem přečetli, s obsahem dodatku č. 2 souhlasí a jako správný jej níže
dobrovolně podepisují.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 15.08.2019 Radou města Kroměříže na její
20. schůzi pod číslem usnesení 612.
V Kroměříži dne 16.08.2019

………………………………….
Město Kroměříž
zast. Mgr. Jaroslavem Němcem,v.r.
starostou
klient

………………………………
JUDr. Stanislav Kaliňák, v.r.
advokát

Strana č. 3

Dodatek č. 3
ke smlouvě o poskytování právních služeb
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky
1. Město Kroměříž
se sídlem Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
IČ: 002 87 351
zast. Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
-

dále jen „klient“

a
2. JUDr. Stanislav Kaliňák, nar…………, advokát zapsaný v České advokátní komoře
pod č. 003805
se sídlem Kroměříž, Kovářská 127
IČ: 181 58 552
DIČ: CZxxx
-

dále jen „advokát“

-

společně též „účastníci“ nebo „smluvní strany“

I.
1. Klient a advokát tímto prohlašují, že dne 1. 4. 2007 uzavřeli Smlouvu o poskytování právních
služeb ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 3. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 16. 8. 2019 a to za podmínek
ve Smlouvě, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 uvedených (dále jen smlouva).
II.
1. Dnešního dne, měsíce a roku se klient a advokát dohodli na zrušení obsahu čl. II. Dodatku č.
2 smlouvy a jeho nahrazení tímto novým zněním:

II.
Účastníci se dohodli, že advokát bude poskytovat klientovi právní služby související s činností
oddělení sociální práce klienta v rozsahu tří hodin týdně, a to:
-

právní poradenství v oblasti občanského, trestního, správního práva, exekučního
řízení a vymáhání pohledávek,

-

konzultace při uzavírání smluv o převodech nemovitostí, pachtovních smluv,
nájemních smluv osobami zastoupenými veřejným opatrovníkem,

-

konzultace ve složitých dědických řízeních, složitých občanskoprávních sporech
jejímiž účastníky jsou osoby zastoupené veřejným opatrovníkem,

-

konzultace v případech, kdy město Kroměříž bude ustanoveno kolizním opatrovníkem.

Právní služby budou poskytovány zpravidla každé úterý v měsíci v době od 08.00 hodin do 11.00
hodin, pokud se klient s advokátem nedohodne jinak. Advokát se zavazuje právní služby
poskytovat v sídle klienta v Kroměříži, ul. 1. Máje 533, popř. v sídle advokáta či v místech
jednání se stranami.
Klient a advokát se dohodli na měsíční smluvní odměně stanovené podle ust. § 3 vyhl. č. 177/1996
Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen
advokátní tarif)ve výši 12.000,- Kč bez DPH, slovy: dvanácttisíckorunčeských. Účastníci berou
na vědomí, že k výše uvedené smluvní odměně se připočítává DPH v aktuální výši stanovené
příslušným právním předpisem, když advokát prohlašuje, že je plátcem DPH. V této smluvní
odměně jsou zahrnuty rovněž náhrady hotových výdajů advokáta, a to zejména poštovné, cestovní
výdaje osobním automobilem advokáta v rámci města Kroměříže, telekomunikační poplatky,
pořizování fotokopií a další případné režijní náklady.
Ve smluvní odměně není zahrnuta odměna za sepis žalob, za účast na soudních jednáních a za
účast u dědických řízení. Tyto úkony bude advokát provádět na základě požadavků klienta dle
zvláštních objednávek právních služeb. V těchto případech bude odměna účtována dle ust. § 7 a
násl. advokátního tarifu – mimosmluvní odměna.
Klient se zavazuje poukazovat smluvní odměnu v pravidelných čtvrtletních platbách na základě
vystavené faktury na účet advokáta č. ú. ……………., vedený u Komerční banky, a.s.

III.
1. Ve všem ostatním tímto Dodatkem č. 3 neupraveném se vztahy mezi klientem a advokátem
řídí smlouvou o poskytování právních služeb ze dne 1. 4. 2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.
3. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 16. 8. 2019.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1.
4. 2021 za podmínky uveřejnění v registru smluv podle 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.
3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly,
že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem město
Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a uděluji
svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž klient obdrží tři vyhotovení a jedno
vyhotovení obdrží advokát.
5. Klient a advokát prohlašují, že Dodatek č. 3 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle,
tento si před podpisem přečetli, s obsahem Dodatku č. 3 souhlasí a jako správný jej níže
dobrovolně podepisují.
6. Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno dne 18. 3. 2021 Radou města Kroměříže na její
72. schůzi pod číslem usnesení 1806.

V Kroměříži dne 31. 3. 2021

………………………………….
Mgr. Jaroslav Němec, v. r.
starosta města Kroměříže
klient

………………………………….
JUDr. Stanislav Kaliňák, v. r.
advokát

RÁMCOVÁ SMLOUVA
NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADVOKÁTEM KLIENTOVI NA ODBORU SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ, ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
(dále jen „Rámcová smlouva“)

č. smlouvy zadavatele: SML/415/2017
č. smlouvy uchazeče:
uzavřená na základě zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) v souladu s §§ 27 a 130 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“ nebo jen „zákon“), ve znění pozdějších
předpisů, a to ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),
mezi smluvními stranami:

IDENTIFIKACE ZADAVATELE:
Město Kroměříž
se sídlem:
Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupené:
Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
Kontaktní osoby:
Mgr. Radovan Klabal, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
tel., e-mail:
Markéta Látalová, referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví
tel., e-mail:
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení:
(dále jen „Zadavatel“)
a
IDENTIFIKACE UCHAZEČE:
JUDr. Markéta Vallová
Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín
IČ: 714 46 281
DIČ: CZ8353144525
e-mail:
(dále jen „Uchazeč“)
(společně též jako „smluvní strany“)

PREAMBULE
1. Tato Rámcová smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Poskytování právních služeb advokátem klientovi na odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ Kroměříž“, ve kterém byla nabídka Uchazeče vybrána jako nejvýhodnější a je

uzavřena v souladu se směrnicí města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek,
konkrétně dle čl. 7 odst. 7 a v souladu se zákonem.
2. Tato Rámcová smlouva specifikuje podmínky a postup při zadávání dílčích veřejných zakázek
na pořízení opakujících se služeb.
3. Uchazeč je po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy vázán svojí nabídkou/nabídkami, na
jejichž základě je tato Rámcová smlouva uzavírána.
I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení práv a povinností mezi Zadavatelem a Uchazečem
pro zadávání dílčích veřejných zakázek Zadavatelem na základě této Rámcové smlouvy ve smyslu
§ 135 zákona. Dílčí veřejné zakázky budou spočívat v poskytování právních služeb advokátem
klientovi na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně – právní ochrany dětí
specifikovaných Zadavatelem ve Výzvě k poskytnutí plnění (dále též jako „Výzva“).
2. Plnění bude probíhat na základě jednotlivých Výzev Zadavatele, ve kterých Zadavatel specifikuje
svůj požadavek.
3. Zadavatel je oprávněn vyzvat uchazeče k poskytnutí plnění v souladu s touto Rámcovou
smlouvou.
4. Zadavatel může vyzvat uchazeče k poskytnutí plnění v souladu s touto Rámcovou smlouvou až do
výše finančního objemu 1.500.000,- Kč bez DPH za dobu účinnosti této Rámcové smlouvy.

II.
DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.

Dílčí veřejnou zakázku zadá Zadavatel na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je
zároveň návrhem objednávky, a písemného potvrzení této objednávky Uchazečem, jež je přijetím
návrhu objednávky.

2.

Objednávku zašle Zadavatel elektronicky Uchazeči na e-mailovou adresu
.
V jednotlivých objednávkách bude specifikován termín a místo dodání. Objednávky budou dále
obsahovat zejména identifikaci Smluvních stran a specifikaci požadovaných služeb.

3.

Potvrzení objednávky k poskytnutí plnění budou ze strany Uchazeče podávány Zadavateli na emailovou adresu
.

4.

Uchazeč je povinen objednávku potvrdit nejpozději ve lhůtě 3 (slovy: tří) pracovních dnů od
jejího obdržení, jinak odpovídá Zadavateli za veškerou škodu vzniklou nepotvrzením objednávky.
Potvrzení objednávky musí obsahovat minimálně identifikaci Zadavatele a Uchazeče a
identifikaci výzvy k poskytnutí plnění (objednávky), která je potvrzována.

5.

Objednávka je uzavřena okamžikem, kdy Zadavatel obdrží potvrzení objednávky od Uchazeče.

6.

Práva a povinnosti Smluvních stran při plnění dílčích veřejných zakázek výslovně neupravené
v objednávce se řídí touto Rámcovou smlouvou.

7.

Zadavatel může objednávat postupem podle tohoto článku až do výše předpokládaného
finančního objemu podle čl. I. odst. 4 této Rámcové smlouvy.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, DODACÍ PODMÍNKY
1.

Místem plnění je adresa Zadavatele: 1. Máje 3191, Kroměříž a dále dle aktuální potřeby.

2.

O plnění předmětu plnění specifikovaném v objednávce bude sepsán výkaz práce. Výkaz práce
jsou oprávněni podepsat pověření zástupci smluvních stran, přičemž obsah této Rámcové
smlouvy nebo objednávky nemůže být předávacím protokolem měněn.

3.

Termín a místo plnění je možné změnit jen na základě předchozího souhlasu obou Smluvních
stran.
IV.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Smluvní strany se dohodly, že odměna Uchazeče za poskytnuté právní služby bude sjednána
formou tzv. hodinové sazby, tj. sazby za každou hodinu poskytování právních služeb dle této
Rámcové smlouvy v závislosti na rozsahu právních služeb poskytnutých v kalendářním měsíci.

2.

Sazba hodinové odměny Uchazeče bude vycházet z jeho předložené nabídky, která tvoří Přílohu
č. 1 této Rámcové smlouvy. Takto stanovená hodinová sazba je nejvýše přípustná a
nepřekročitelná a její změna je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

3.

Hodinová sazba bude Uchazečem účtována za každou celou hodinu poskytování právních služeb
s přesností na patnáctiminutové jednotky. V případě, že právní služby budou poskytovány jen část
hodiny, bude hodinová sazba poměrně snížena.

4.

Plnění na základě objednávky je splatné po poskytnutí plnění z objednávky Uchazečem na
základě daňového dokladu vystaveného Uchazečem, za předpokladu, že daňový doklad bude
obsahovat všechny náležitosti, zejména dostatečně určitou identifikaci služeb, a za předpokladu,
že cena bude určena v souladu s nabídkou Uchazeče. Uchazeč je oprávněn daňový doklad –
fakturu vystavit Zadavateli vždy až po prokazatelném převzetí služeb Zadavatelem a po
odsouhlasení plnění. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet Uchazeče uvedený ve
faktuře. Splatnost plnění činí 21 dnů ode dne doručení faktury Zadavateli.

5.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

V.
DOBA TRVÁNÍ A ZPŮSOB UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY

1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu do vyčerpání finančního limitu dle článku I. odst. 4
této Rámcové smlouvy oběma Smluvními stranami. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti
dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Objednávka se uzavírá na dobu specifikovanou
v příslušné Výzvě Zadavatelem, nebo na dobu plynoucí z příslušné objednávky.

2. Zadavatel je oprávněn vypovědět Rámcovou smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta
v takovém případě činí jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena Uchazeči. Pokud se nepodaří výpověď doručit, má se
výpověď za doručenou 3. den ode dne uložení zásilky na poště, respektive 3. dnem ode dne
doručení do datové schránky Uchazeče.
3. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze také:
a) písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných
závazků a pohledávek, včetně závazků a pohledávek vyplývajících z objednávek;
b) písemným odstoupením od Rámcové smlouvy ze strany Zadavatele, došlo-li před tím
k předčasnému ukončení účinnosti kterékoliv objednávky odstoupením od objednávky
z důvodu jejího podstatného porušení ze strany Uchazeče.
4.

Předčasně ukončit účinnost objednávky lze:
a) písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných
závazků a pohledávek;
b) písemným odstoupením kterékoliv Smluvní strany od objednávky z důvodu jejího
podstatného porušení druhou Smluvní stranou; přičemž Smluvní strany jsou oprávněny
sjednat v objednávce výčet případů podstatného porušení dané objednávky;
c) písemnou výpovědí objednávky ze strany Zadavatele.

5.

Účinky odstoupení od Rámcové smlouvy nebo objednávky nastávají dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení od příslušné smlouvy druhé Smluvní straně, nevyplývá-li z této Rámcové
smlouvy nebo objednávky jinak.

6.

Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy nebo objednávky nejsou dotčena ustanovení týkající
se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za újmu, pokud vznikly před
ukončením účinnosti příslušné smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a
nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Rámcové smlouvy, resp.
objednávky.
VI.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Uchazeč jedná při poskytování právních služeb poctivě, svědomitě a s odbornou péčí. Dbá při
tom na ochranu práv a oprávněných zájmů Zadavatele, využívá důsledně všechny zákonné
prostředky a v jejich rámci uplatňuje v zájmu Zadavatele vše, co podle svého přesvědčení
pokládá za prospěšné.
2. Uzavření této Rámcové smlouvy nezakládá povinnost Zadavatele písemně vyzvat Uchazeče
k poskytnutí plnění dle této Rámcové smlouvy.
3. Uchazeč se zavazuje poskytovat právní služby v souladu s touto Rámcovou smlouvou a
objednávkami.
4. Pokyny Uchazeči udílejí pouze následující osoby nebo osoby, které určí Zadavatel:

5. Mgr. Radovan Klabal, e-mail: radovan.klabal@mesto-kromeriz.cz; Markéta Látalová, e-mail:
marketa.latalova@mesto-kromeriz.cz,
6. Pokyny může Zadavatel udílet písemně i ústně při osobním jednání nebo telefonicky. Obsah
ústního pokynu Uchazeč následně vhodným způsobem písemně shrne, např. do e-mailové
zprávy, kterou Zadavateli bez zbytečného odkladu odešle. Pokud Zadavatel obratem Uchazeči
nesdělí, že pokyn byl ve skutečnosti jiný, má se za to, že Zadavatel s formulací pokynu
souhlasí.
7. Pokyny Zadavatele musí být přesné a srozumitelné.
8. Zadavatel poskytuje Uchazeči řádně a včas veškeré potřebné informace, dokumenty a
vysvětlení nutné pro poskytování služeb a jinou nezbytnou součinnost.

VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Rámcová smlouva se vyhotovuje v počtu tří (3) originálů, z nichž dva (2) originály,
včetně všech příloh, obdrží Zadavatel a jeden (1) originál, včetně příloh obdrží Uchazeč.
2. Uchazeč, s nímž je uzavřena tato Rámcová smlouva, odpovídá za své plnění poskytnuté
Zadavateli, tj. zejména za plnění poskytnuté na základě objednávky uzavřené mezi
Uchazečem a Zadavatelem.
3. Uchazeč je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
4. Tato Rámcová smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této
Rámcové smlouvy. Každá objednávka uzavřená podle této Rámcové smlouvy představuje
úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu takovéto objednávky.
5. Tuto Rámcovou smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků příslušné smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Práva a povinnosti obou smluvních stran, které nejsou v této Rámcové smlouvě výslovně
upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy
souvisejícími.
7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
8. Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 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.
9. Změny a doplňky této Rámcové smlouvy lze činit pouze písemně se vzestupně číslovaným
pořadím podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. návrh na
změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé

smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní
stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku
vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne
prokazatelného odeslání zásilky.
11. S odkazem na zákon 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, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek
stanovených uvedeným zákonem, Zadavatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
12. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Rámcové smlouvy nebo objednávky ukázalo být
neplatným nebo nevynutitelným nebo se jím stalo po jejím uzavření, pak tato skutečnost
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení takovéto smlouvy, nevyplývá-li z
právních předpisů něco jiného. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelné
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší
účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
13. Smluvní strany prohlašují, že si Rámcovou smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a že
Rámcovou smlouvu neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují Smluvní strany svůj podpis.

Ve Zlíně, dne 21. listopadu 2017

Uchazeč:

…………………..
JUDr. Markéta Vallová
advokátka

V Kroměříži, dne 27. 11. 2017

Zadavatel:

………………………
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

KRYCÍ LIST NABÍDKY
„Poskytování právních služeb advokátem klientovi odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení
sociálně právní ochrany dětí"
veřejná zakázka malého rozsahu na služby
dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb.; o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon")

Identifikační údaje - uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky
Název uchazeče

JUDr. Markéta Vallová, advokátní kancelář

Sídlo

Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín

Kontaktní adresa

Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín

IČO/DIČ

714 46 281

CZ8353144525

Jméno osoby oprávněná jednat
jménem/za uchazeče
Telefon, fax

737 640 957

e-mail, www
Kontaktní osoba, telefon, email

Údaje k hodnotícím kritériím - uchazeč uvede požadované údaje k hodnotícím kritériím
Název kritéria

Nabízená hodnota

Jednotná hodinová sazba za služby v Kč bez DPH

1074,-

Ve Zlíně dne 7. listopadu 2017

..........................................................
Identifikace a podpis oprávněné
osoby uchazeče

