
Dodatek č. 1

K DÍLČÍ SMLOUVĚ K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH
SLUŽEB

(problematika Provozovatele elektronického mýta)

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené:

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „Klient44) na straně jedné

a

Společnost AK.IK a HVH

vedoucí účastník společnosti AKJK a IIVII

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
se sídlem: Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1
IČO: 28505913
DIČ: CZ28505913
bankovní spojení:
zastoupená:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146526

a

účastník společnosti AKJK a IIVil 

IIVII LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem: Praha 10 - Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00
IČO: 257 02 599
DIČ: CZ25702599
bankovní spojení:
zastoupená:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62570

(dále jen „Advokát44) na straně druhé 

Společně dále též jen „Smluvní strany44
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I.

Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2018 na základě Článku 1 a Článku 2 RÁMCOVÍ: 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB (problematika provozovatele 
elektronického mýta), uzavřené mezi Klientem na straně jedné a Advokátem na straně druhé 
dne 18. září 2014 (dále jen „Rámcová smlouva"), Dílčí smlouvu na poskytování právních 
služeb ve věci veřejné zakázky na Služby supervizora Systému elektronického mýtného (dále 
jen „Smlouva").

II.

Vzhledem ke zjištění vyšší pracnosti při plnění předmětu Smlouvy, sjednávají Smluvní 
strany tento Dodatek č. 1, jímž se mění údaje: „Maximální rozsah (počet hodin)" a „Celková 
nabídková cena včetně DPII". Pro vyloučení všech pochybností se v tomto Dodatku č. 1 
uvádí úplné znění dotčeného článku Smlouvy včetně nových hodnot maximálního rozsahu 
a celkové ceny:

VI. Cena - Odměna Advokáta

1. Smluvní odměna Advokáta za právní služby, které jsou předmětem této Smlouvy, byla 
stanovena plně v souladu s ust. odst. 2.2.9, pí srn, e) Rámcové smlouvy, tedy na základe 
návrhu ceny učiněné Advokátem v nabídce dle Rámcové smlouvy a její akceptace ze 
strany Klienta.

2. Smluvní odměna dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy činí (v Kč):

Cena za 1 
hodinu 
právní 

služby bez 
DPH v KČ

DPH
Cena za I 

hodinu právní 
služby včetně 

DPH

Maximální 
rozsah (počet 

hodin)

(Tiková 
nabídková cena 

včetně DPH

(a) (b) (c) -  (a) i (b) (<1) (e) ^ (c) x (cl)

1800 378 2.178 600 3.306.800,-

3. Smluvní odměna bude Advokátem účtována měsíčně pozadu v závislosti na počtu 
odpracovaných hodin právních s i u ž e b v příslušném kalendářním měsíci.

m.
Ustanovení obecná a závěrečná

1. Advokát poskytuje souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv 
zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisu (dále jako
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„zákon o registru smluv“). Advokát bere na vědomí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v 
registru smluv zajistí Klient. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového 
obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata tohoto 
Dodatku č. 1.

2. Advokát bere na vědomí a výslovně souhlasí, že tento Dodatek ě. 1 bude uveřejněn v 
registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Dodatku ě. 1 nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Advokátem před podpisem tohoto Dodatku ě. 1.

4. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem ě. 1, zůstávají i nadále 
v platnosti.

5. Tento Dodatek č. 1 je platný ode dne jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 
Účinnosti nabyde tento Dodatek ě. 1 dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle 
ustanovení odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1.

6. Tento Dodatek ě. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každý s platností 
originálu, z nichž po podepsání všech vyhotovení oběma Smluvními stranami obdrží 
dvě (2) vyhotovení Klient a jedno (1) vyhotovení Advokát.

7. Smluvní strany svým podpisem, resp. vlastnoručním podpisem svých k tomu 
oprávněných (statutárních) zástupců pod tímto Dodatkem č. 1 výslovně prohlašují, 
že celému jeho textu a obsahu zcela bez výhrad porozuměly a že tento je projevem 
jejich svobodné, vážné a srozumitelné vůle. Dále takto prohlašují, že k tomuto 
Dodatku č. 1 nebyla uzavřena žádná vedlejší ústní či jiná ujednání, a to jakoukoli 
formou.

V Praze dne V Praze dne 7  5- to fí

Klient: Advokát:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.

HVH LDGAL jávokátní kancelář, s.r.o.
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