
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Tato Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy (dále jen ,,Dohoda“) byla níže uvedeného dne, 
měsíce a roku sepsána

mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO,DIČ: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických 
číslo dohody:

(dále j e n Klient"} 

a

Společnost Jansta, Kostka, HVH LEGAL

vedoucí společník:
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
se sídlem: Těšnov 1059/11, 110 00 Praha 1
IČO, DIČ: 285 05 913, CZ28505913
zastoupený: advokát, jednatel
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Č AK, ev.č. advokáta: 09161

a

HVH LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem: Korunní 1302/88, 101 00 Praha 10
IČO, DIČ: 257 02 599, CZ25702599
zastoupený: advokát, j  ednatel

(dále jen "Advokát")

{Klient a Advokát dále společně těž jako ..Smluvní strany“V

I.
ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Na základě výsledku zadávacího řízení na plnění dílčí veřejné zakázky, realizované v souladu 
s ustanovením Článku 1 a Článku 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH 
SLUŽEB (Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní podmínky v oblasti staveb 
pozemních komunikací-2. část 01UK-003081), uzavřené mezi Klientem na straně jedné a 
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o, a Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a 
partneři, s.r.o. a Konsorcium HHP -  AKEV: Havel, Holásek & Partners, s.r.o,, advokátní kancelář 
+ a Sdružení MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář + Urban & Hejduk s.r.o.,
advokátní kancelář + bpv Braun Partners s.r.o. a Společnost Jansta, Kostka, HVH LEGAL:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
65993390, CZ 65993390

generálním ředitelem 
ředitel Závodu Brno

o3pt-oo: M ^
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Advokátní kancelář Jan sta, Kostka spol. s r.o. +■ HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. a VHK 
Partners, advokátní kancelář, s.r.o,, jako Advokáty na straně druhé dne 13. 9. 2016 (dále jen  
„Rámcová smlouva"), byla mezi Smluvními stranami dne 3 .4 . 2019 uzavřena Dílčí smlouvu 
k Rámcové smlouvě na poskytování právních služeb č. smlouvy objednatele: 03PT-003741, č. 
smlouvy zhotovitele: [1/485/15] (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem plnění poskytování 
právních služeb při řéšení agendy realizovaných staveb Závodu Brno, jejichž smluvní vztahy se 
řídí obchodními podmínkami staveb pozemních komunikací vydanými Ministerstvem dopravy ČR 
(dálejen „Služba"),
Dne 21, 05. 2019 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. I ke Smlouvě, jenž upravuje podmínky 
fakturace a kontaktní adresy Advokáta.
Dne 20, 02. 2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jenž upravuje změnu doby 
plnění právní ch služeb, a to v takovém rozsahu, aby Klient mohl využívat těchto právních služeb 
až do vydání Potvrzení závěrečné platby každé z dotčených staveb,

2. Objednatel je  povinným Subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Šb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv. Uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dálejen „zákon o registru smluv").

3. Smlouva byla v registru smluv uveřejněna dne 25. 4. 2019 pod ID smlouvy 8109163, ID verze 
8864783. Dodatek Č. 1 byl v registru smluv uveřejněn dne 29 5, 2019 pod ID smlouvy 8504551, 
ID verze 9172315.

4. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu 
administrativního pochybení nedošlo ke zveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy v registru smluv 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Vzhledem k tomu, že uvedené 
pochybení nebylo v souladu s § 7 odst. 4 zákona o registru smluv opraveno v dodatečné lhůte tří 
měsíců, nepovažuje se Dodatek č. 2 Smlouvy za uveřejněný v registru smluv a v souladu 
s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že Dodatek č. 2 Smlouvy je  zrušen od počátku.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že již  před uzavřením této Dohody bylo ze Smlouvy ve znění 
pozdějších dodatků částečně plněno.

6. Z důvodu zrušení Dodatku č. 2 Smlouvy jsou tak Smluvní strany povinny se vypořádat v souladu 
s pravidly o bezdůvodném obohacení dle § 2991 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dálejen „OZ").

7. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy ve 
znění pozdějších dodatků, s ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím 
závaznosti uzavřené Smlouvy ve znění pozdějších dodatků, a v souladu s jejím obsahem Smluvní 
strany plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku 
neuveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto Dohodu ve 
znění, jak je  dále uvedeno.

8. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že veškeré pojmy uvedené v této Dohodě 
budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě.
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II.
P ř e d m ě t  D o h o d y

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají zájem na tom, aby došlo ke splnění závazků 
obsažených ve Smlouvě ve znění pozdějších dodatků. Smluvní strany si tímto ujednáním 
vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, 
je  zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy ve znění pozdějších dodatků, 
jež tvoří pro tyto účely přílohy této Dohody.

2. Původně sjednanou Smlouvou ve znění pozdějších dodatků, se až do svého zakončení posuzují 
všechny lhůty a doby, které začaly běžet před účinností této Dohody, jakož i lhůty a doby pro 
uplatnění práv, která se řídí původně sjednanou Smlouvou ve znění pozdějších dodatků, i když 
začnou běžet po účinnosti této Dohody.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané 
Smlouvy ve znění pozdějších dodatků považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se 
vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky 
z titulu bezdůvodného obohacení.

4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Dohody, která mají být od okamžiku 
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným 
v přílohách této Dohody, budou splněna podle tam sjednaných podmínek.

m .
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda je  sepsána v českém jazyce a vyhotovuje se ve dvou (2) vyhotoveních s platností 
originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno ( í)  vyhotovení Zhotovitel.

2. Smluvní strany výslovně stvrzuj í, že pro případ vzniku sporu z této Dohody budou postupovat dle 
podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat Smlouvu je  možné pouze formou 
vzestupně číslovaných písemných dodatků k této Dohodě,

4. Tato Dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění 
v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v této 
Dohodě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost 
uveřejněním v registru smluv.

6. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání této Dohody se nedotýká platnosti této 
Dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby 
odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu 
Dohody.

Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:
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Příloha č. 1: Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě na poskytování právních služeb č. smlouvy 
objednatele: 03PT-003741, č. smlouvy zhotovitele: [1/485/15] ze dne 3 .4 .2019 
včetně všech součástí a příloh

Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě k Rámcové smlouvě na poskytování právních služeb 
č. smlouvy objednatele: 03PT-003741, č. smlouvy zhotovitele: [1/485/15] ze dne 
27. 5. 2019 včetně všech součástí a příloh

Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě k Rámcové smlouvě na poskytování právních služeb 
č. smlouvy objednatele: 03PT-003741, č. smlouvy zhotovitele: [1/485/15] ze dne 
20. 2. 2020 včetně všech součástí a příloh

V Brně dne 2 1 -12- 2020
V Prázdné 11 ;!2 ;.2 0 2 0

Klient: Advokát:

ředitel Závodu Brno
jednatel

jednatel

Stránka 4 z 4



DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
(Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní podmínky v oblastí staveb pozemních

komunikací-2, část 01UK-0030811

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 

Bankovní spojení:

zastoupen: generální ředitel

k podpisu této smlouvy dle vnitřních předpisů oprávněn: ředitel Závodu
Brno

(dále jen „Klient") na straně jedné 

a

Společnost Jansta, Kostka, HVH LEGAL

vedoucí společník: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spoL s r.o. 

se sídlem: Těšnov 1059/1,110 00 Praha 1 

IČO: 285 05 913 DIČ: CZ28505913 (plátce DPH) 

bankovní spojení:

zastoupen: advokát, jednatel

zapsaný v seznamu advokátu vedeném ČAK, ev.č. advokáta: 09161

a

HVH LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. 

se sídlem: Korunní 1302/88,10100 Praha 10 - Vinohrady 

IČO: 257 02 599 DIČ: CZ25702599 (plátce DPH) 

bankovní spojení:

zastoupený: advokát, jednatel

(dále je n ,, Advokát") na straně druhé 

Společně dále též jen „Smluvní strany"

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ú st Článku 1 a Článku 2 RÁMCOVÉ 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB (Komplexní právní zastupování 
zadavatele a smluvní podmínky v oblasti staveb pozemních komunikací-2. část Q1UK- 
003081), uzavřené mezi Klientem na straně jedné a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář
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s.r.o. a Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. a Konsorcium HHP -  

AKEV: Havel, Holásek & Partners, s.r.o., advokátní kancelář + a Sdružení MT
Legal, s.r.o., advokátní kancelář + Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář + bpv Braun 
Partners s.r.o. a Společnost Jansta, Kostka, HVH LEGAL: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol.s r.o. 

+ HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. a VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o., jako 
Advokáty na straně druhé dne 13. 9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva") tuto Dílčí smlouvu 
Právní služby při řešení agendy realizovaných staveb Závodu Brno dle OP 
č. smlouvy objednatele: 03PT-003741, č. smlouvy zhotovitele: [1/485/15]

(dále jen „Smlouva").
I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem dle této Smlouvy je poskytování právních služeb ze strany Advokáta 
Klientovi, a to zejm. dle následujícího popisu (s odkazem na vymezení a popis 
požadovaného plnění v Písemné výzvě Klienta učiněné v souladu s ust. článku 2. 
Rámcové smlouvy):
Poskytování právních služeb v souvislosti s obchodními podmínkami staveb 
pozemních komunikaci vydaných Ministerstvem dopravy ČR (celé znění k dispozici 
na http:/ a v oblastech dále uvedených:
í právní poradenství v obchodněprávních vztazích při realizaci stavebních 
prací, zpracování právních rozborů a stanovisek, zpracování smluv a dalších listin, 
tvorba vnitřních předpisů v souvislosti s obchodními podmínkami staveb pozemních 
komunikací vydanými Ministerstvem dopravy ČR.
Poskytování právních služeb bude na níže uvedené stavby:

D l 0137 Lipník -  Přerov 
C: D l SSÚD Přerov
H 1/42 Brno, VMO Žabovřcská I

Právní služby dle předmětu této Smlouvy budou Advokátem poskytovány rovněž 
dle částečných jednotlivých požadavků Klienta předávaných Advokátovi písemnou 
Či elektronickou formou korespondence; Klient však vždy při využití postupu dle 
předchozí části věty musí dodržovat ust. § 92 odst 5 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"). Součástí 
právních služeb budou i osobní konsultace a porady v sídle generálního ředitelství či 
jiné Části působiště Klienta, objednávané příp. i telefonickou formou.

2. Advokát se zavazuje poskytovat Klientovi právní služby, které jsou předmětem této 
Smlouvy, s odbornou péčí a v souladu se všemi pokyny Klienta (pokud tyto nejsou 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s touto Smlouvou, Rámcovou 
smlouvou, stavovskými předpisy upravujícími výkon advokacie či v rozporu se 
samotnými zájmy klienta) a dále analogicky v souladu s ustanoveními Rámcové 
smlouvy.
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3. Klient se zavazuje za řádně v souladu s touto Smlouvou poskytnuté plnění uhradit 
Advokátovi cenu stanovenou v této Smlouvě (čl. VI, níže Cena - Odměna Advokáta).

II.
Právní ujednání

1. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí 
Rámcovou smlouvou a příslušnými dotčenými obecně závaznými právní předpisy či 
obecně závaznými normativními akty jiného charakteru platného právního řádu 
České republiky.

2. V případe eventuálního rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Rámcové 
smlouvy budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové smlouvy. Tím není nijak 
dotčeno právo Smluvních stran v případě potřeby dohodnout si v rozsahu, ve kterém 
to není v rozporu s předcházející větou, podrobnější či upřesňující smluvní 
podmínky, než jsou obsaženy v Rámcové smlouvě, vždy vsak musí v takovémto 
případě postupovat v souladu s ust. § 92 odst. 5 ZVZ.

III.
Doba plnění

1. Plnění dle ustanovení čl. I. této Smlouvy bude poskytováno Klientovi ode dne jejího 
uzavření po dobu po dobu realizace stavebních prací na stavbách uvedených v čl. I 
odst. 1 této Smlouvy, a to do vyčerpání zadavatelem maximálního rozsahu plnění, tj. 
2000 hodin právních služeb, nejpozději však do 12 měsíců od účinnosti smlouvy, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek a způsobem, které stanoví čl. 8, 
Rámcové smlouvy.

IV.
D alší práva a povinnosti Advokáta

X. Advokát je povinen určit další spolupracující advokáty, kteří se budou podílet na 
poskytování právních služeb dle předmětu této Smlouvy. Všichni advokáti takto 
určení k poskytování právních služeb dle této Smlouvy musí být Advokátem vždy 
plně informováni o předmětu a obsahu poskytovaných právních služeb. Advokát je 
povinen určit k poskytování právních služeb dle této Smlouvy vždy pouze členy 
odborného týmu, kterým Advokát prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové smlouvy, případně s předchozím souhlasem Klienta takové 
advokáty, kteří tyto kvalifikační předpoklady rovněž splňují.

2. V případě potřeby je Advokát oprávněn přizvat ke své činnosti experty jiných 
odborností odlišných od oblasti právních služeb (zejm. z oblasti ekonomických Či
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technických oborů), vždy však na své náklady, s výjimkou uvedenou vodst. 4.6.
x Rámcové smlouvy.

3 Advokát je povinen na základě zadání Klienta na dílčí právní službu stanovit nejprve 
časový odhad, popř. maximální rozsah právních služeb pro danou dílčí právní 
službu (např. maximálním počtem hodin potřebných pro dílčí právní službu), jakož i 
lhůtu pro dodání Klientem požadovaného výstupu dílčí právní služby (dále jen 
„podklad pro objednávku"). Advokát může zahájit poskytování dílčí právní služby 
teprve po odsouhlasení podkladu pro objednávku Klientem. Pokud Klient nebude 
souhlasit s údaji navrženými v podkladu pro objednávku a nedojde k jxné dohodě 
s Advokátem (např. k dohodě o úpravě údajů v podkladu pro objednávku), je Klient 
oprávněn zajistit dílčí právní službu jiným způsobem (např. prostřednictvím jiného 
Advokáta). Klientem odsouhlasený podklad pro objednávku je pro Advokáta 
závazný pro účely (termínu) plnění dílčí právní služby a fakturace za takto zadané 
dílčí právní služby (jako maximální možná částka k fakturaci).

4. Advokát se zavazuje učinit veškerá opatření k tomu, aby se vylinul střetu zájmů. 
Advokát není oprávněn účastnit se v jakémkoliv smyslu plnění na základě této dílčí 
smlouvy v případech, kdy by uzavřením dílčí smlouvy došlo ke střetu zájmů Klienta 
a jiné osoby ve smyslu zákona Č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů.

V.
Povinnosti Klienta

1, Klient se zavazuje poskytovat Advokátovi bez zbytečného prodlení veškeré potřebné 
informace, podklady a doklady nezbytné pro řádné plněni předmětu této Smlouvy ze 
strany Advokáta. Dále se Klient zavazuje vystavit Advokátovi příslušná zmocnění 
kjeho zastoupení, bude-li to k výkonu práv a povinností v konkrétním řízení při 
plnění předmětu této Smlouvy nutné.

2. Klient se zavazuje za řádně poskytnuté právní služby dle této Smlouvy uhradit 
Advokátovi odměnu (stanovenou níže v čl. VI. této Smlouvy), a to podle podmínek, 
které stanoví Rámcová smlouva.

VI.
Cena - Odměna Advokáta

1. Smluvní odměna Advokáta za právní služby, které jsou předmětem této Smlouvy 
byla stanovena plně v souladu sust. odst. 2.2.10 písm. e) Rámcové smlouvy, tedy na 
základe návrhu ceny učiněné Advokátem v nabídce dle Rámcové smlouvy a její 
akceptace jako nejvýhodnější (resp. nejnižší) ze strany Klienta.

2. Smluvní odměna dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy Činí (v Kč):
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Cena za 1 
hodinu 

právních 
služeb v Kč 

bez DPH

Sazba DPH Cena za 1 
hodinu 

právních 
služeb v Kč 
včetně DPH

Maximální
rozsah

právních
služeb
(počet
hodin)

Celková 
nabídková 

cena za 
plnění

maximálního 
rozsahu v Kč 

bez DPH

Celková 
nabídková 

cena za 
plnění

maximálního 
rozsahu v Kč 
včetně DPH

(a) (b) (C) (d) (e) (f)

1.090,- 228,9,- 1.318,9,- 2000 2.180.000- 2.637.800,-

F

3. Smluvní odměna bude Advokátem účtována měsíčně pozadu v závislosti na 
počtu odpracovaných hodin právních služeb v příslušném kalendářním měsíci.

4. Při předložení faktury musí Advokát jako její nedílnou součást doložit detailní 
rozpis skutečně provedených prací, jež musí naplňovat dále uvedená kritéria:

a) cena za 1 hodinu právních služeb bude fakturována vždy za hodinu těchto 
poskytnutých služeb bez ohledu na počet osob podílejících se na plnění těchto 
právních služeb v rámci 1 hodiny, tedy nejedná se o „člověkohodiny". Do 
hodinové sazby, popř. fakturace, se nebudou započítávat hodiny související 
s případnou interní kontrolou, seznamování se správními předpisy, tvorba 
rozpisu skutečně provedených prací, oprava chybných plnění a vad;

b) f akturovat je možné každých započatých 15 minut;
c) vždy bude specifikován rozsah a vymezení podkladů, se kterými se musel 

Advokát seznámit.

VII.
Ustanovení obecná a závěrečná

5. Kontaktní adresa Advokáta pro případ komunikace elektronickou poštou je
adresa: Advokát je oprávněn uvedenou adresu
změnit, v takovém případě je povinen tuto skutečnost oznámit Klientovi 
prokazatelným způsobem nejpozději následující kalendářní den po této změně.

6. Kontaktní adresy pro případ komunikace elektronickou poštou a jména 
jednotlivých, kontaktních osob na straně Klienta bude Advokát používat ty, které 
mu budou sdělovány a obsaženy v požadavcích činěných Klientem v souladu 
s ust. čl. 1„ odst. 2. této Smlouvy.

í '
{:

)ii
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7. Tato Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinná uveřejněním v registru smluv. Uzavírá se na dobu určitou, a to v souladu 
s ust. čl. III. této Smlouvy shora.

8. Jakékoli změny, dodatky či doplňky této Smlouvy musí být činěny v písemné 
formě, po předchozím vzájemném projednání a následném podpisu obou 
Smluvních stran. Smluvní strany se při tomto nesmí v žádném případě odchýlit 
od u stg .92od st.5  ZVZ.

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, každý splatností 
originálu, z nichž po podepsání všech oběma Smluvními stranami obdrží dvě (2) 
vyhotovení Klient a jedno (1) vyhotovení Advokát

10. Smluvní strany svým podpisem, resp. vlastnoručním podpisem svých k tomu 

oprávněných (statutárních) zástupců pod touto Smlouvou výslovně prohlašují, 

že celému jejímu textu a obsahu zcela bez výhrad porozuměly a tento je projevem 

jejich svobodné, vážné a srozumitelné vůle; dále prohlašují, že Smlouva nebyla 

uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek Či jakýmkoli jiným 

způsobem vynucena Či její uzavření jakkoli vynucováno. Dále takto prohlašují, že 

ke Smlouvě nebyla uzavřena žádná vedlejší ústní či jiná ujednání, a to jakoukoli 

formou.

-.3  - 04-  2019
V Brně dne ......... ................

27 , 03. 2019
V Praze d n e ........ ................

Klient; Advokát:

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. 
ředitel Závodu Brno advokát

jednatel

HVH LEGAL, adybkátní kancelář, s.r.o.
advokát

jednatel

6



DÍLČÍ SMLOUVĚ K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
{Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní podmínky v oblasti staveb pozemních

komtmikarf-2. část 01UK-003081)

DODATEK Č.1K

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 

Bankovní spojení:

zastoupen: generální ředitel

k podpisu této smlouvy dle vnitřních předpisů oprávněn: ředitel Závodu
Brno

(dále jen „Klient") na straně jedné 

a

Společnost Jansta, Kostka, HVH LEGAL

vedoucí společník: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r,o. 

se sídlem: TěŠnov 1059/1, Praha 1110 00 

IČO: 285 05 913 DIČ: CZ28505913 (plátce DPH) 

bankovní spojení:

zastoupený: advokát, jednatel

zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK, ev.Č. advokáta: 09161

a

HVH LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. 

se sídlem: Korunní 1302/88, Praha 1 0 - Vinohrady 101 00 

IČO: 257 02 599 DIČ: CZ25702599 (plátce DPH) 

bankovní spojení:

zastoupený: advokát, jednatel

(dále jen „Advokát") na straně druhé 

Společně dále též jen „Smluvní strany"

uzavřeli dne 3. 4, 2019 dle u st Článku 1 a Článku 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY O 
POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB {Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní
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podmínky v oblasti staveb pozemních komuníkací-2. část 01UK-003081'), uzavřené mezi 
Klientem na straně jedné a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. a Advokátní kancelář 
Hartmarm, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. a Konsorcium HHP -  AKEV: Havel, Holásek &: 
Partners, s.r.o., advokátní kancelář + a Sdružení MT Legal, s.r.o.,
advokátní kancelář + Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář + bpv Braun Partners s.r.o. 
a Společnost Jansta, Kostka, HVH LEGAL: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s i\o. + 
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. a VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o., jako 
Advokáty na straně druhé dne 13. 9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva") Dílčí smlouvu 
Právní služby při řešení agendy realizovaných staveb Závodu Brno dle OP Č, smlouvy 
objednatele: 03PT-003741, č. smlouvy zhotovitele: [1/485/15] (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany tímto ráže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek Č. 1 ke Smlouvě 
(dále jen „Dodatek Č. 1").

I.
Předmět Dodatku Č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je  úprava některých ujednání mezí Smluvními stranami odlišně od 
Smlouvy, a to následovně:

a) osobou určenou k vystavení faktur za služby poskytnuté Advokátem podle 
Smlouvy je HVH LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.;

b) kontaktní adresa Advokáta pro případ komunikace elektronickou poštou je

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti a 
účinnosti nezměněna.

V Brně dne .2 7 ' 05-  2013 V Praze dne

Klient: Advokát*

ředitel Závodu Brno
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. 

advgjcát

HVH LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

jednatel
advokát
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D ÍLČÍ SM LOUVĚ K RÁM COVÉ SM LOUVĚ NA POSKYTOVÁN Í PRÁVNÍCH SLUŽEB
(Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní podmínky v oblasti staveb pozemních

komunikací-2. část 01UK-003081)

DODATEK č. 2 k

Sm luvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 

Bankovní spojení:

zastoupen: generální ředitel

k podpisu této smlouvy dle vnitřních předpisů oprávněn:! ředitel Závodu
Brno

(dále jen „K lient") na straně jedné 

a

Společnost Jansta, Kostka, HVH LEGAL

vedoucí společník: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. 

se sídlem: Těšnov 1059/11,110 00 Praha 1 

IČO: 285 05 913, DIČ: CZ28505913 (plátce DPH) 

bankovní spojení:

zastoupený: advokát, jednatel

zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK, ev.č. advokáta: 09161

a

HVH LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. 

se sídlem: Korunní 1302/88,101 00 Praha 10 

IČO: 257 02 599, DIČ: CZ25702599 (plátce DPH) 

bankovní spojení:

zastoupený: advokát, jednatel

(dále jen „Advokát") na straně druhé 

Společně dále též jen „Sm luvní strany"

uzavřeli dne 3 .4 .2 0 1 9  dle ust. Článku 1 a Článku 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY O 
POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB (Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní

1



podmínky v oblasti staveb pozemních komunikací-2. část 01UK-003081), uzavřené m ezi 
Klientem na straně jedné a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o .a Advokátní kancelář 
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. a Konsorcium HHP -  AKEV: Havel, Holásek &  
Partners, s.r.o., advokátní kancelář + a Sdruženi MT Legal, s.r.o.,
advokátní kancelář + Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář + bpv Braun Partners s.r.o. 
a Společnost Jansta, Kostka, HVH LEGAL: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. ■+ 
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. a VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o., jako 
Advokáty na straně druhé dne 13. 9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva") Dílčí smlouvu 
Právní služby při řešení agendy realizovaných staveb Závodu Brno dle OP č. smlouvy 
objednatele: 03PT-003741, č. smlouvy zhotovitele: [1/485/15] (dále jen „Smlouva") a  
návazně dne 27.5. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

I .
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Předmětem Dodatku č. 2 je úprava některých ujednání mezi Smluvními stranami 
odlišně od Smlouvy, a to v návaznosti na skutečnosti uvedené v následujících 
odstavcích tohoto článku.

1.2. V průběhu realizace staveb, ve vztahu k nimž jsou poskytovány Advokátem právní 
služby, došlo, objektivně nezávisle na smluvních stranách u těchto k  prodloužení doby 
pro dokončení, a to v takovém rozsahu, že předmětná doba pro dokončení podstatným 
způsobem překročí lhůtu pro poskytování právních služeb stanovenou ustanovením 
odst. 1 článku III Smlouvy.

1.3. Smluvní strany/právě s ohledem na skutečnost, že Klient bude potřebovat právní 
služby specifikované Smlouvou, po celou dobu realizace předmětných staveb, shodně 
konstatují, že je objektivně účelné, efektivní a hospodárné dokončit předmět Smlouvy 
ve stejných lhůtách jako jednotlivé dotčené stavby.

II.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I tohoto dodatku dohodly 
na změně odst. 1 článku III Smlouvy, jenž nově zní:

1. Plnění dle ustanovení ČI. f. této Smlouvy bude poskytováno Klientovi ode dne jejího 
uzavření po dobu po dobu realizace stavebních ptačina stavbách uvedených v čl. I  odst 1 
této Smlouvy, a to do vyčerpání zadavatelem maximálního rozsahu plnění, tj. 2000 hodin 
právních služeb, nejpozději však do doby Potvrzení závěrečné platby ve smyslu pod- 
článku 14.13 Smluvních podmínek; jimiž se řídí smluvní vztah realizace staveb 
specifikovaných v odst 1 článku I Smlouvy, podle toho, která z  těchto skutečností nastane 
dříve.
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III.

Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně 
a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že 
jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě 
rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním 
srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy 
a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

V Brně dne 20. 2. 2020 V Praze dne 17.2.2020

Klient: Advokát:

ředitel Závodu Brno
jednatel

jednatel
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