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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ZE DNE 5. 6. 2019  

 

Objednatel:  Národní technická knihovna 

Sídlo:             Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice 

Zastoupený:   Ing. Martin Svoboda, ředitel NTK 

IČ:                     61387142 

DIČ:                 CZ61387142 

příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Technická 6/2710, 160 80 

Praha 6 - Dejvice  

 

Osoby oprávněné zastupovat objednatele: 

 

1. k jednání ve věcech smluvních: PhDr. Jan Bayer, CSc., statutární náměstek 

2. k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Martin Svoboda, ředitel NTK 

3. k jednání ve věcech technických: Ing. Vladimír Pavlík a Jakub Sháněl 

 

(dále jen „Klient“) 

 

a 

 

PhDr. Mgr. Martin Krahulík, advokát 

se sídlem: Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1 

ev. č. ČAK 14 303 

IČ: 71649468 

DIČ: CZ8012310493, plátce DPH 

 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

(Klient a Poskytovatel dále jen společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též „Smluvní 

strana“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento  

 

DODATEK 

 

ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 5. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“). 

 

I. 

Preambule   

 

1. Účelem tohoto Dodatku je úprava předmětu Smlouvy při zachování max. výše odměny 

Poskytovatele uvedené v čl. 4.1. smlouvy, tj. 300.000,- Kč bez DPH. Tato maximální 

výše odměny Poskytovatele zůstává v platnosti i po uzavření tohoto Dodatku. Smluvní 

strany v okamžiku uzavření tohoto Dodatku neznají přesný počet zadávacích řízení, 

v rámci kterých budou spolupracovat, a proto tímto Dodatkem formulují odměnu 

Poskytovatele pouze prostřednictvím paušálních částek za jednotlivé druhy zadávacích 

řízení a dále prostřednictvím hodinové odměny Poskytovatele. 
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2. Vzhledem k úpravě předmětu Smlouvy Smluvní strany upravují rovněž platební 

podmínky pro inkasování odměny Poskytovatelem.  

 

II. 

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany tímto ruší čl. 1.2 Smlouvy a nově upravují znění tohoto čl. takto: 

 

„Právní služby podle této Smlouvy zahrnují přípravu zadávacích podmínek a komplexní 

administraci zadávacích řízení objednatele v rozsahu: 

 

A)  zadávací řízení v režimu otevřené nadlimitní řízení, 

B)  zadávací řízení v režimu zjednodušené podlimitní řízení,  

C)  výběrová řízení v režimu zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“). 

 

Smluvní strany se mohou dohodnout i na poskytnutí právních služeb mimo výše uvedená 

zadávací řízení, tj. ad hoc, dle potřeb Objednatele.“ 

 

2. Smluvní strany tímto ruší čl. 4.1 Smlouvy a nově upravují znění tohoto čl. takto: 

„ 

 Cena (Kč bez DPH) Výše DPH  Cena (Kč vč. DPH)  

Cena za jedno (1) zadávací 

řízení v režimu otevřené 

nadlimitní řízení (ZPŘ) 

    80.000,- Kč 16.800,- Kč 96.800,- Kč 

Cena za jedno (1) zadávací 

řízení v režimu zjednodušené 

podlimitní řízení (ZPŘ) 

    60.000,- Kč 12.600,- Kč 72.600,- Kč 

Cena za jedno (1) zadávací 

řízení v režimu veřejná 

zakázka malého rozsahu 

(VZMR) 

30.000,- Kč 6.300,- Kč 36.300,- Kč 

Celková max. cena za 

realizaci předmětu plnění dle 

této smlouvy: 

300.000,- Kč  63.000,- Kč  363.000,- Kč 

 

Odměna Poskytovatele v případě právních služeb poskytnutých mimo standardní zadávací řízení 

(dále jen „ad hoc právní služby“) činí 1.500,- Kč bez DPH za 1 hodinu těchto právních služeb, 

výše DPH 315,- Kč, cena za 1 hodinu těchto právních služeb bez DPH činí 1.815,- Kč.“   

 

3. Smluvní strany tímto ruší čl. 5.1 Smlouvy a nově upravují znění tohoto čl. takto: 

 

„Cena za poskytnuté právní služby bude uhrazena v případě přípravy zadávacích podmínek 

a komplexní administrace zadávacích řízení takto: 

a) otevřené nadlimitní zadávací řízení a zjednodušené podlimitní zadávací řízení:  

 50 % po zahájení zadávacího řízení dle § 212 ZZVZ, 

 50 % po splnění všech uveřejňovacích povinností dle § 212 a § 217 ZZVZ, 

b) VZMR: 

 100% po ukončení příslušného výběrového řízení na zadání VZMR. 
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c) poskytování právních služeb „ad hod“: 

 na základě předaného měsíčního výkazu práce, a to za právní služby poskytnuté 

v příslušném kalendářním měsíci.“ 

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.  

2. Tento Dodatek může být měněn nebo doplňován jen v písemné formě. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv 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).   

4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické verzi; každá Smluvní strana uzavírá tuto 

Smlouvu prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu.  

 

V Praze dne ____________2019 

 

 

Martin Krahulík, advokát 

 

V Praze dne ___________ 2019 

 

 

Národní technická knihovna 

 

 

Podpis:_________________________ 

 

 

 

 

Podpis: ____________________________ 

Jméno: Ing. Martin Svoboda 

Funkce: ředitel 
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