
DODATEK č. 4

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

 (dále jen „Dodatek“).

Číslo smlouvy Číslo smlouvy
2017-4 1/100/2017

DPPartners advokátní kancelář, s.r.o.
(dále jen „příkazník“)                  

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
(dále jen „příkazce“)                  

Se sídlem: Václavské náměstí 837/11
110 00 Praha 1

Se sídlem: 
Jankovcova 1518/2, 170 04 
Praha 7

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

Funkce: jednatel Funkce:
prezident 
Nejvyššího kontrolního 
úřadu

Kontaktní 
osoby: Mgr. Lukáš Kohout Kontaktní 

osoby: JUDr. Daniela Němečková

Funkce: advokát Funkce: vedoucí sekretariátu VŘS
Tel.: +420 602 372 586 tel: +420 233 045 191
IČ: 08166161 IČ: 49370227
DIČ: CZ08166161 DIČ: není plátce DPH
Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 313982

Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

V OR nezapsán

Projekt Právní služby Projekt Právní služby

(příkazník a příkazce dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek k příkazní smlouvě o poskytování právních služeb při výstavbě sídla 
Nejvyššího kontrolního úřadu uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 2. 2017 (dále jen 
„příkazní smlouva“).

Preambule

S ohledem na skutečnost, že příkazce má zájem na pokračování poskytování právních služeb 
souvisejících s projektem výstavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu a příkazník je osobou 
odborně způsobilou, která připravovala veškerou smluvní dokumentaci související 
s projektem výstavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu, mají obě smluvní strany zájem na 
pokračování poskytování právních služeb ze strany příkazníka.
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Příkazník bude poskytovat právní poradenství v rámci přípravy, zadávání a realizace 
nezbytných zadávacích řízení úzce souvisejících s výstavbovým projektem a poskytovat právní 
služby při výkonu zadavatelských činností v souladu se ZZVZ, včetně případného zastupování 
zadavatele při řešení soudních sporů a ve správních řízeních, které by mohly vzniknout 
v souvislosti s investičními akcemi. 

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách příkazní smlouvy: 

1. Čl. V. odst. 1. bod 1.1. příkazní smlouvy se mění a nově zní:

„ve výši odměny ve výši 2 000 000 Kč bez DPH, tj. 2 420 000 Kč včetně DPH za poskytování 
právních služeb pro příkazce po dobu trvání příkazní smlouvy, z toho“

2. Čl. V. odst. 1. bod 1.1.4. příkazní smlouvy se mění a nově zní:

„hodinová zúčtovací sazba za mimořádné úkony vztahující se k předmětným zadávacím 
řízením ve výši 2 000 Kč bez DPH, tj. 2 420 Kč včetně DPH. Za mimořádné úkony jsou 
považovány i právní porady, konzultace a právní poradenství související s předmětnými 
zadávacími řízeními, a to i po skončení zadávacích řízení ve fázi plnění jednotlivých smluv 
uzavřených na základě výsledků zadávacích řízení. Dále bude příkazník poskytovat právní 
podporu v rámci přípravy a realizace nezbytných zadávacích řízení úzce souvisejících 
s výstavbovým projektem a poskytovat právní služby v případě zastupování příkazce při 
řešení soudních sporů a ve správních řízeních, které by mohly vzniknout v souvislosti 
s investičními akcemi.“

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti elektronickým podpisem obou smluvních 

stran.
3. Dodatek je vypracován v elektronickém vyhotovení a podepsán elektronickými podpisy.

……………………………………………....             ………………………………………........
za příkazce: za příkazníka:
Ing. Miloslav Kala Mgr. Jan Dáňa, jednatel
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
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