
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 20.3.2019 uzavřené mezi následujícími 
smluvními stranami:

Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 68,101 38 Praha 10 
zastoupené: Renatou Chmelovou, starostkou 
ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor 
IČO:00063941
DIČ:CZ00063941
(dále jen „Klient“)

a

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem: Truhlářská 13-15,110 00 Praha 1
zastoupena: Mgr. Tomášem Rydvanem, jednatelem
IČO: 27636836
DIČ: CZ27636836
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120572 
Bankovní spojení:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Klient a Poskytovatel dále společně jen „Strany“ nebo jednotlivě jen „Strana“)

(dále jen „Dodatek“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) dne 20.3.20149 Klient a Poskytovatel uzavřeli smlouvu o poskytování právních služeb 
(dále jen „Smlouva“),

(B) Strany si přejí změnit předmět plnění Smlouvy a provést s tím související úpravu odměny 
Poskytovatele;

Klient a Poskytovatel se dohodli na následující změně Smlouvy:

1 Předmět dodatku

1.1 Strany tímto ruší čl. 1.2 Smlouvy a zároveň sjednávají nové znění tohoto smluvního 
ustanovení takto:

„Právní služby podle této Smlouvy zahrnují komplexní administrací zadávacích řízení na zadání 
nadlimitních veřejných zakázek na služby s názvem:

a) „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“;
b) „ Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10, “

Obě tyto veřejné zakázky, tj. nadlimitní veřejná zakázka s názvem: „Správa a údržba ploch 
veřejné zeleně na územíMČ Praha 10“ a nadlimitní veřejná zakázka s názvem: „Úklid chodníků 
a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10,“ budou rozděleny na celkem tři (3) části.

Právní služby Poskytovatele budou poskytnuty v potřebném rozsahu, tj. vyjma úkonů 
vyhrazených dle § 43 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ j Klientovi, když ve vztahu k těmto úkonům zahrnuje 
činnost Poskytovatele pouze konzultační a podpůrné právní služby. Právní služby zahrnují 
zejména:
1.2.1. přípravu zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo a administraci 

zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku;
1.2.2. zastupování zadavatele v zadávacím řízení;



1.2.3- účast na jednání komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace, 
hodnotící komise, konzultační a poradenská činnost pro Klienta a pro Klientem zřízené 
komise;

1.2.4. jednání se všemi dotčenými smluvními partnery za účelem přípravy příslušného návrhu 
smluvní dokumentace do její finální podoby, je-li to v souladu se zákonem;

1.2.5. příprava veškerých protokolů, výzev, zpráv, požadavků na účastníky a oznámení 
účastníkům podle zákona;

1.2.6. příprava návrhů rozhodnutí o vyloučení účastníků, návrhů rozhodnutí o výběru 
dodavatele, návrhu rozhodnutí o námitkách.

Smluvní strany předpokládají, že veřejné zakázky uvedené v čl. 1.2 této Smlouvy budou 
zadávány v nadlimitním otevřeném řízení dle ust. § 56 a násl. ZZVZ.“

1.2 Smluvní strany dále tímto ruší čl. 4.1 Smlouvy a zároveň sjednávají nové znění tohoto 
smluvního ustanovení takto:
Služby administrace zadávacího řízení budou hrazeny paušální částkou podle níže 
uvedené tabulky.

Cena (Kč bez
DPH)

Výše DPH
(21 %)

Cena (Kč vč. 
DPH)

Správa a údržba ploch veřejné 
zeleně na území MČ Praha 10

210.000,- Kč 
(cena za 1 část 
70.000,-Kč)

44.100,-Kč 254.100,- Kč

Úklid chodníků a svoz 
odpadkových košů na území MČ 
Praha 10

210.000,-Kč 
(cena za 1 část 
70.000,-Kč)

44.100,- Kč 254.100,- Kč

Celková cena: 420.000,-Kč 88.200,- Kč 508.200,- Kč

2 Závěrečná ustanovení

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

2.2 Poskytovatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn na webových 
stránkách určených Klientem a v registru smluv Klientem v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 
nepovažuje Poskytovatel za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2.3 Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž jeden obdrží Poskytovatel, tři 
výtisky obdrží Klient.

V Praze dne^-^~ * / č ô i— V Praze dne 

ŔANDA HAVEL LEGAL 
advokátní kancelář s.r.o.

Podpis
Jméno: Mgr. Tomáš Ry
Funkce: jednatel

Městská část Praha 10


