
Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

DODATEK č. 1 

k příkazní smlouvě o poskytování právních služeb, 
uzavřený v souladu s ustanovením§ 2430 a násl. zákona č . 89/2012, občanský zákoník 

(dále je IIDodatekll) . 

Číslo Smlouvy Číslo Smlouvy 

2017-4 1/100/2017 

Mgr. Jan Dáňa, advokát Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
(dále jen "příkazník") (dále jen "příkazce") 
Se sídlem: Václavské náměstí 837/11 Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 17004 

11000 Praha 1 Praha 7 

Jednající: Mgr. Jan Dáňa Jednající: Ing. Miloslav Kala 

Funkce: advokát Funkce: prezident 
Nejvyššího kontrolního 
úřadu 

Kontaktní Mgr. Lukáš Kohout Kontaktní 
osoby: osoby: JUDr. Daniela Němečková 

Funkce: advokát Funkce: právník sekretariátu 
vrchního ředitele správní 
sekce 

Tel.: +420 602 372 586 tel: +420 233 045 191 

IČ: 66254116 IČ: 49370227 

DiČ: CZ7307310901 DiČ: není plátce DPH 

Zapsaná V OR nezapsán 
v obchodním --------------------
rejstříku: 

Projekt Právní služby Projekt Právní služby 

uzavírají tento Dodatek k příkazní smlouvě o poskytování právních služeb při výstavbě sídla 
Nejvyššího kontrolního úřadu. Smlouva mezi smluvními stranami byla uzavřená dne 17. 
2. 2017) . 



Preambule 

S ohledem na okolnosti, které byly shledány v průběhu plnění základního rozsahu veřejné 
zakázky, příkazce usoudil, že vyvstala potřeba rozšířit tento rozsah tak, aby byly naplněny 
potřeby pro řádné plnění předmětu veřejné zakázky. Jedná se o nepodstatnou změnu 
smlouvy. 

I. Předmět Dodatku 

1. Příkazník vypracuje pro příkazce dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo "Generální projektant 
stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu", uzavřené dne 12. 10. 2017. 

2. Účelem dodatku Č. 1 bude zajistit soulad platného územního rozhodnutí, ve znění jeho 
změny sp. zn.: OUR-337/06/008408-ob.99/Mal, Šk ze dne 16. 8. 2006, se změnou 
navazujících právních předpisů v letech 2006-17, a to zejména: novým stavebním 
zákonem účinným od 1. 1. 2007 a novými pražskými stavebními předpisy účinnými od 
1. 8. 2016. 

II. Úprava ceny a termín 

1. Dle ustanovení § 222 odst. 3, 4 a 5 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, se jedná o nepodstatnou změnu smlouvy a finanční částka po dobu 
realizace Dodatku nepřesáhne hodnoty uvedené ve výše uvedených ustanoveních. 

2. Příkazník vypracuje pro příkazce Dodatek za finanční částku 5000 Kč bez DPH, tj . 6500 Kč 
včetně DPH. 

3. Příkazník vypracuje pro příkazce Dodatek do 18. 12. 2017. 

III. Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran . 
3. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 

a z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží příkazník a dvě (2) příkazce. 

1 4 -12 - ZOi7 
V Praze dne .. .. .... .. .................. .. 

1\~lV- ~ ................... ~.: .............................. . 
za pnkazce 
Ing. Miloslav Kala 
prezident 
Nejvyššího kontrolního úřadu 

V Praze dne 13.12.2017 

za přík z ' a: 
Mgr. Ja Dáňa, advokát 
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