
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí právních služeb 
 

uzavřený v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 16 a 

následujících zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii mezi 

  

Kanceláří architekta města Brna, příspěvkovou organizací 

 IČ 051 28 820 

 se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

 zastoupenou doc. Ing. Arch. Michalem Sedláčkem, Ph.D., ředitelem 

(dále jen „Klient“) 

 

a 

 

Mgr. Jaroslavem Nekudou, advokátem, 

IČ 049 42 205, ev. č. ČAK 16909 

se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno 

(dále jen „Advokát“) 

 

Čl. 1. 

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02.01.2017 mezi nimi byla uzavřena smlouva o poskytování právních 

služeb. 

1.2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti a účinnosti výše uvedené smlouvy do konce roku 2021, a 

tedy k výše uvedené smlouvě uzavírají tento dodatek. 

 

Čl. 2. 

2.1. Článek 2, odstavec 2.1. Smlouvy o poskytování právních služeb se mění tak, že nyní zní následně: 

„Za poskytování právních služeb podle této smlouvy zaplatí Klient Advokátovi:  

a) smluvní odměnu (paušální odměnu) za práce uvedené v čl. I. této smlouvy ve výši 20.000,- Kč měsíčně. 

b) v případě, že rozsah poskytovaných právních služeb v měsíci přesáhne 28 účtovatelných hodin, Klient je 

povinen zaplatit Advokátovi smluvní odměnu ve výši 900,- Kč za každou započatou hodinu přesahující 

rozsah 28 účtovatelných hodin dle této Smlouvy, přičemž celková výše odměny se určí součtem částky 

20.000,- Kč dle bodu a) čl. 2.1 této Smlouvy a násobku počtu hodin přesahujících 28 účtovatelných hodin za 

měsíc, které Advokát na poskytování právní služby podle této smlouvy vynaložil, a částky odpovídající 

hodinové odměně. 

c) V případě, že celkový rozsah poskytovaných právních služeb Klientovi v rámci jednoho měsíce bude nižší, 

než 28 účtovatelných hodin, zbývající hodinový rozsah poskytovaných právních služeb do 28 Advokátem 

vynaložených hodin se převádí do dalšího měsíce, a to v maximálním rozsahu 5 hodin, kdy bod b) ust. 2.1. 

této Smlouvy se pro měsíc následující použije tak, že Klienti jsou povinni zaplatit Advokátovi smluvní 

odměnu ve výši 900,- Kč za každou započatou hodinu přesahující rozsah součtu 28 účtovatelných hodin za 

daný měsíc a převedeného hodinového zůstatku z předcházejícího měsíce. 

V odměně Advokáta není zahrnuta daň z přidané hodnoty, která se připočte k odměně ve výši stanovené 

zákonem, a to v případě, že Advokát je plátcem daně z přidané hodnoty. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty 

úhrady Advokáta za administrativní a jiné pomocné práce, včetně opisů, jakož i náhrada za promeškaný čas.“  

2.2. Článek 6 odstavec 6.1. Smlouvy o poskytování právních služeb se mění tak, že nyní zní následně: 

„Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2021.“ 

 

V Brně dne 31.12.2020 

 

Klient   Advokát 

 

 

…………………………………     ………………………………… 

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace  Mgr. Jaroslav Nekuda 

Doc. Ing. Arch. Michal Sedláček, ředitel 




