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Z a s l á n o  e m a i l e m  n a  a d r e s u  i n f o @ n f p k . c z  
 
 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Vážení, 
 
Kroměřížská nemocnice a.s. obdržela dne 27.7.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se smluvních vztahů s Mgr. 
Radkem Vondráčkem (IČO 66256372) v následujícím rozsahu: 
 
1. Byla smlouva s Radkem Vondráčkem v roce 2014 uzavřena na základě výběrového řízení nebo 
byla uzavřena přímo a bez soutěže? Pokud došlo k soutěži, prosím o sdělení, kdo se jí ještě 
zúčastnil. 
2. Měl Radek Vondráček uzavřenou nějakou smlouvu s Kroměřížskou nemocnicí i před rokem 
2014? 
3. Kterých konkrétních právních oblastí a úkonů se spolupráce od doby uzavření smlouvy do 
dnešního dne týkala? 
4. Jaká celková částka byla Radku Vondráčkovi po dobu veškerých smluvních vztahů vyplacena? 
Prosíme rozepsat částky do jednotlivých let. 
 
Níže Vám zasíláme jednotlivé odpovědi na Vaše dotazy. 
 
1) Příkazní smlouva na poskytování právních služeb uzavřela Kroměřížská nemocnice a.s. 
s advokátní kanceláří Mgr. Radka Vondráčka bez soutěže, protože se jednalo o veřejnou zakázku 
malého rozsahu. Rozsah služeb poskytovaných touto advokátní kanceláří Kroměřížské nemocnici 
a.s. dosud limit zakázky malého rozsahu nepřekročil. Smluvní vztah byl s Mgr. Radkem 
Vondráčkem uzavřen na základě jím učiněné nabídky služeb v době, kdy Kroměřížská nemocnice 
a.s. hledala nového zaměstnance na pozici právník do pracovního poměru. Nabídka advokátní 
kanceláře Mgr. Radka Vondráčka byla cenově nižší se současným navýšením množství hodin 
poskytovaných právních služeb oproti dosavadním poskytovatelům právních služeb a současně 
byla pro Kroměřížskou nemocnici a.s. výhodnější než zaměstnat vlastního právníka (úspora na 
odvodech sociálního a zdravotního pojištění, advokát vybaven vlastní technikou a právním 
software, pojištění advokáta proti způsobení škody a neomezená limitace náhrady škody oproti 
zaměstnanci). Uzavřením smlouvy s Mgr. Vondráčkem tak Kroměřížská nemocnice a.s. ušetřila 
finanční prostředky oproti stávajícímu stavu. Současně provoz Kroměřížské nemocnice a.s. (cca 
800 zaměstnanců a roční obrat přes 800 mil. Kč) vyžaduje značné množství právního poradenství. 
 
2) Před rokem 2014 neměla Kroměřížská nemocnice a.s. uzavřen s Mgr. Radkem Vondráčkem 
žádný smluvní vztah. 
 
3) Poskytování právních služeb advokátní kanceláří Mgr. Vondráčka se týká: 
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a) právní zastoupení ve všech právních věcech před soudy, správními či jinými orgány státu 
a notáři a výkon veškerých úkonů s tím souvisejících, zejména přijímání doručovaných písemností, 
podávání návrhů a žádostí, uzavírání smírů a narovnání, uznávání uplatněných nároků, vzdávání 
se nároků, podávání opravných prostředků, námitek nebo rozkladů a vzdávání se jich, vymáhání 
nároků, přijímání plnění nároků a potvrzování jejich plnění, posuzování a kontrola návrhů smluv, 
které mohou být výjimečně případně i v anglickém jazyce, 
b) veškeré právní konzultace dle požadavků klienta, tj. porady a sepisování právních rozborů 
při řešení právních problémů vzniklých při veškeré klientově činnosti, dále bezprostřední 
poskytování právních služeb radou, formulací a sepsání (diktování) právní písemnosti při účasti na 
místech a událostech určených klientem, to vše včetně zastupování klienta při uskutečňování 
právních jednáních. Konzultace poskytované za smluvních podmínek jsou stanoveny v rozsahu 20 
hodin týdně.  
c) sepisování právních listin a dokumentů dle požadavků klienta,  
d) zastoupení při jednáních s protistranou dle požadavků klienta. 
Advokátní kancelář Mgr. Radka Vondráčka zajišťuje osobní přítomnost právníka v sídle 
Kroměřížské nemocnice a.s. v pravidelných časech pondělí, středa, pátek od 8.00 hod. do 12.00 
hod. za účelem osobního poskytování právních služeb a mimo tyto časy jsou právní služby dále 
poskytovány prostředky komunikace na dálku. 
Advokátní kancelář Mgr. Radka Vondráčka je jediným poskytovatelem právních služeb pro 
Kroměřížskou nemocnici a.s., která nezaměstnává žádného právně vzdělaného zaměstnance a 
tak právní služby jsou poskytovány ve všech oblastech práva (obchodní právo, veřejné zakázky, 
medicínské právo, správní právo, pracovní právo, občanské právo, vymáhání pohledávek, 
insolvenční právo, trestní právo, veškeré zastupování v soudních sporech apod.). Veškerou 
obchodně právní smluvní dokumentaci uzavíranou Kroměřížskou nemocnicí a.s. právní kancelář 
Mgr. Radka Vondráčka sepisuje či reviduje. 
 
4) Ohledně žádosti o informace formulované v bodě 4 bylo vydáno samostatné rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti, které Vám zasíláme zároveň s tímto sdělením. 
 
S úctou 
 
V Kroměříži dne 7.8.2020 
 
 
 
         
Ing. Petr Liškář, MBA 
místopředseda představenstva 
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