
Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

Dodatek č.1 
ke Smlouvě o poskytování právních služeb č. 31/100/2016 

uzavřená podle ustanovení § 16 a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 
pozdějších předpisů a ustanovení § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

JUDr. Irena Holcová, advokát 
se sídlem: Nad Štolou 12/950, 17000 Praha 7 
IČ: 13781952 
DiČ: CZ535413144 
zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 3181 
(dále jen "advokát") na straně jedné 

a 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
se sídlem: Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7 
IČ: 49370227 
DiČ: není plátcem 
Jednající: Ing. Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu . 

(dále jen "NKÚ") na straně druhé 

uzavírají 
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené mezi smluvními 

stranami dne 23. srpna 2016 
(dále jen "smlouva" a "dodatek"): 

1. Článek 2.1 smlouvy se doplňuje o písm. e) takto: 

e) vypracování prvních návrhů dodatků k již uzavřeným smlouvám podle pokynů NKÚ -
ke Smlouvě o dílo č. 78/188/2005 mezi CMC architects, a. s. a Českou republikou -
Nejvyšším kontrolním úřadem ze dne 21. 12. 2005, popř. ke Kupní smlouvě 

č. 25/188/2004 mezi Arena Real Estate Development, a. s. a Českou republikou -
Nejvyšším kontrolním úřadem ze dne 1. 9. 2004 a ke Smlouvě o dílo č. 40/188/2005 
mezi Kovoprojekta Brno a. s. a Českou republikou - Nejvyšším kontrolním úřadem ze 
dne 19. 7. 2005 (dále též jen "dokumenty"), a to v návaznosti na konečné závěry 
právního posouzení provedeného advokátem na základě smlouvy a NKÚ již převzatého 
(dále jen "právní posouzení"). 

2. Článek 2.5, první věta se na konci doplňuje takto: .. . , nestanoví-Ii smlouva jinak. 

3. Advokát obdrží od NKÚ informace (sdělení) a pokyny nezbytné podle závěru právního 
posouzení, pro vytvoření dokumentů (zejména objasnění právních vztahů mezi 
společnostmi CMC a.s., CMC s.r.o., Kovoprojektou Brno a.s. a Arena Real Estate 
Development, a. s. a s tím souvisejících autorskoprávních aspektů, a to i s ohledem na 



dobu uzavření posuzovaných smluv). Pro případ, že se NKÚ nepodaří zjistit tyto 
informace a advokát je tak neobdrží do 5. 1. 2017, se smluvní strany dohodly, že advokát 
vypracuje dokumenty pouze v obecné rovině a že si NKÚ tyto dokumenty upraví a doplní 
konkrétními údaji následně podle výsledků jednání s uvedenými smluvními stranami. 
V tomto případě se posouvá termín pro poskytnutí právních služeb v rozsahu podle 
Článku 2.1 písm. e) do 31. 1. 2017. NKÚ odpovídá za úplnost a bezvadnost předaných 
podkladů. NKÚ poskytne advokátovi veškerou další jím vyžádanou součinnost. 

4. Dokumenty předá advokát NKÚ velektronické podobě elektronickou poštou 
prostřednictvím e-mailu. Předáním dokumentů bude poskytování právních služeb 
advokátem podle této smlouvy ukončeno, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. NKÚ se zavazuje za poskytnutí právních služeb v rozsahu uvedeném v Článku 2.1 písm. e) 
uhradit advokátovi smluvní odměnu stanovenou pevnou částkou ve výši 40000 Kč 
(čtyřicettisíckorunčeských) bez daně z přidané hodnoty. V případě poskytování právních 
služeb ve větším rozsahu (jako je účast na jednání), než je uvedeno v Článku 2.1 písm. e), 
se odměna zvyšuje o 10000 Kč (desettisíckorunčeských) bez daně z přidané hodnoty. 
Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje úplné a veškeré i související 
běžné režijní náklady advokáta potřebné pro plnění podle této smlouvy. 

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

7. Dodatek nabývá platnosti a úči nnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek je sepsán 
ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž 1 (jedno) 
vyhotovení obdrží advokát, 2 (dvě) vyhotovení obdrží NKÚ. 

V Praze dne - 6 -12- 2016 

;i!!7~~ /;J7. 

~ Ing. Miloslav Kala 
prezident 
Nejvyššího kontrolního úřadu 
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V Praze dne 

JUDr. Irena Holcová 
advokát 
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