
 

  

Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytování právních služeb 

 
uzavřené podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o 

odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), 
 mezi těmito smluvními stranami: 

 
  
Název:  Jihomoravský kraj 
Sídlo:  Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje 

IČO: 70888337 

DIČ: CZ70888337 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoby: Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje 

 Mgr. Dana Megová, právník odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje 

Telefon: 541651342, 541651338 

E-mail: orr@kr-jihomoravsky.cz; megova.dana@kr-jihomoravsky.cz  

(dále jen klient) 
 

a 
 
Název:    CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář  
Sídlo:  Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4 

Zastoupený: JUDr. Petrem Michalem, Ph.D., jednatelem 

IČO: 48118753 

DIČ: CZ48118753 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba: JUDr. Petr Michal, Ph.D., jednatel 

Telefon:  

E-mail:  

(dále jen advokát) 
 
 

I. 
Účel dodatku 

 
1. Účelem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb (dále jen „Dodatek“) je změna 

potřeb Klienta, který má zájem uložit závazek veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké 
dopravě z letiště Brno – Tuřany na pravidelné letecké lince do Mnichova a nechat se zastoupit 
advokátem jako zástupcem zadavatele při administraci veřejné zakázky, jejímž předmětem je 
výběr leteckého dopravce zajišťujícího pravidelnou leteckou dopravu na uvedené lince z Brna do 



  

 

 
Mnichova v rámci závazku veřejné služby, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen zákon o ZVZ). 
 

 
II. 

Text čl. I Smlouvy o poskytování právních služeb (dále jen „Smlouva“) se ruší a nahrazuje novým 
textem, který zní takto: 
 
1. Klient hodlá uložit závazek veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě z letiště 

Brno – Tuřany na pravidelné letecké lince do Mnichova a nechat se zastoupit advokátem jako 
zástupcem zadavatele při administraci veřejné zakázky, jejímž předmětem je výběr leteckého 
dopravce zajišťujícího pravidelnou leteckou dopravu na uvedené lince z Brna do Mnichova 
v rámci závazku veřejné služby, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen zákon o ZVZ). 

 
2. Účelem této smlouvy je: 
a) poskytnutí právních služeb souvisejících s uložením závazku veřejné služby ve vztahu 

k pravidelné letecké lince do Mnichova advokátem klientovi, 
b) zastoupení klienta v postavení veřejného zadavatele při administraci veřejné zakázky, jejímž 

předmětem je výběr leteckého dopravce zajišťujícího pravidelnou leteckou dopravu na 
uvedené lince z Brna do Mnichova v rámci závazku veřejné služby dle zákona o ZVZ. 

 

 
II. 

 Text čl. II odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 
 

1. Advokát se touto smlouvou zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě: 
a)  Poskytnout klientovi komplexní právní služby související s uložením závazku veřejné služby ve 

vztahu k pravidelné letecké dopravě z letiště Brno – Tuřany na pravidelné letecké lince do 
Mnichova, a to zejména: 
aa) zpracovat úvodní analýzu uložení závazku veřejné služby, 
ab) připravit odůvodnění závazku veřejné služby, 
ac) připravit specifikaci závazku veřejné služby, 
ad) připravit podkladové formuláře pro všechny příslušné orgány pro uložení závazku veřejné 
služby, 
ae) připravit smlouvu na plnění závazku veřejné služby, 
af) průběžně komunikovat a zajistit veškeré nezbytné podklady a informace u Ministerstva 
dopravy České republiky pro uložení závazku veřejné služby, 
ag) průběžně komunikovat a zajistit veškeré nezbytné podklady a informace u Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže  pro uložení závazku veřejné služby, 
ah) průběžně komunikovat a zajistit veškeré nezbytné podklady a informace u Evropské 
komise a všech případných dalších relevantních subjektů pro uložení závazku veřejné služby a 
zveřejnění oznámení o závazku veřejné služby, 

b) Poskytnout právní podporu v zadávacím řízení na výběr leteckého dopravce zajišťujícího 
pravidelnou leteckou dopravu v rámci závazku veřejné služby, a to zejména: 
ba) specifikovat zadávací podmínky pro zadávací řízení, 
bb) vyhotovit zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a další dokumenty dle zákona o ZVZ, 
bc) zastoupit klienta v postavení zadavatele při výkonu práv a povinností veřejného 
zadavatele dle zákona o ZVZ, tj. zejména při administraci veřejné zakázky s náplní 



  

 

 
odpovídající zvolenému druhu řízení, vč. případného vypořádání žádostí o dodatečné 
informace a námitek účastníků o veřejnou zakázku, 
bd) poskytovat zadavateli právní konzultace související s  veřejnou zakázkou.  

 
 
                                                  III. 

Text čl. II odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 
 
2. Advokát zajistí výběr leteckého dopravce pro zajištění pravidelné letecké dopravy z letiště 

Brno – Tuřany na pravidelné letecké lince do Mnichova administrací veřejné zakázky. 
 

 
IV. 

Text čl. III odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 
 

1. Část plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) se zavazuje advokát pro klienta poskytnout a předat 
v těchto termínech: 
aa) zpracovat úvodní analýzu uložení závazku veřejné služby – do 3 týdnů od předání 
kompletních podkladů klientem advokátovi pro plnění uvedené v tomto odstavci a potvrzení 
kompletnosti podkladů advokátem,  
ab) připravit odůvodnění závazku veřejné služby – do 4 týdnů od předání kompletních 
podkladů klientem advokátovi pro plnění uvedené v tomto odstavci a potvrzení kompletnosti 
podkladů advokátem,  
ac) připravit specifikaci závazku veřejné služby – do 4 týdnů od předání kompletních 
podkladů klientem advokátovi pro plnění uvedené v tomto odstavci a potvrzení kompletnosti 
podkladů advokátem, 
ad) připravit podkladové formuláře pro uložení závazku veřejné služby pro všechny příslušné 
orgány – předpoklad do 30. 7. 2017 pro leteckou linku do Mnichova, 
ad) připravit smlouvu na plnění závazku veřejné služby – předpoklad do 31. 8. 2017 pro 
leteckou linku do Mnichova,  
ae) průběžně komunikovat a zajistit veškeré podklady a informace u Ministerstva dopravy 
České republiky pro uložení závazku veřejné služby  – po celou dobu části plnění dle čl. II 
odst. 1 písm. a) ve vztahu k letecké lince do Mnichova, předpoklad do 30. 9. 2017, 
af) průběžně komunikovat a zajistit veškeré podklady a informace u Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže pro uložení závazku veřejné služby - po celou dobu části plnění dle čl. II 
odst. 1 písm. a) ve vztahu k letecké lince do Mnichova, předpoklad do 30. 9. 2017, 

       ag) průběžně komunikovat a zajistit veškeré podklady a informace u Evropské komise a všech 
případných dalších relevantních subjektů pro uložení závazku veřejné služby a zajistit 
zveřejnění oznámení o závazku veřejné služby  - po celou dobu části plnění dle čl. II odst. 1 
písm. a), ve vztahu k letecké lince do Mnichova, předpoklad do 30. 11. 2017. 

 
 

V. 
Text čl. III odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 

 
2. Část plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) se zavazuje advokát pro klienta zahájit ihned po ukončení 

a předání části plnění dle čl. II odst. 1 písm. a), nedohodne-li se klient s advokátem jinak, a 
poskytnout a předat v nejkratších možných termínech při dodržení zákona o ZVZ a pokynů 
klienta v postavení zadavatele, předpoklad do 31. 1. 2018 ve vztahu k letecké lince do 
Mnichova. 



  

 

 

 
 

VI. 
Text čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 
 
1. Za poskytované právní služby se klient zavazuje zaplatit v souladu s vyhláškou č. 177/1996 

Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), 
ust. § 4, advokátovi odměnu za vyřízení celé věci ve výši 1 239 000, -Kč a platnou sazbu DPH. 

 
 

 VII. 
Text čl. IV odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 
 

Klient se zavazuje zaplatit advokátovi odměnu za vyřízení celé věci ve vztahu k letecké lince do 
Mnichova. 

  
 

VIII. 
Text čl. IV odst. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 

 
3. Odměna bude vyplacena ve vztahu k vyřízení jednotlivých částí věci takto: 

a) advokátovi náleží část odměny ve výši 20 % z odměny sjednané v odst. 1 po řádném a 
včasném splnění a předání části plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) ve vztahu k letecké lince do 
Mnichova, 

b) advokátovi náleží část odměny ve výši 40 % z odměny sjednané v odst. 1 po řádném a 
včasném splnění a předání části plnění dle čl. II odst. 1 písm. a), a to v případě zajištění uložení  
závazku veřejné služby a zveřejnění oznámení o závazku veřejné služby ve vztahu k letecké 
lince do Mnichova,  

c) pokud dá klient advokátovi pokyn k realizaci části plnění dle čl. II odst. 1 písm. b), advokátovi 
náleží část odměny ve výši 40 % z odměny sjednané v odst. 1 po řádném a včasném splnění a 
předání části plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) 

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž klient i 

advokát obdrží po jednom z nich. 
 
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru klienta se smluvní strany dohodly, že advokát výslovně 

souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek, obsažených v tomto dodatku, v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

 
3. Účastníci prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené 

vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
5. Tento dodatek byl schválen na 23. schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne 22. 6. 2017, 

usnesením č. 1739/17/ R23. 
 

 
 
 
 
V Brně dne 28. 7. 2017                                        V Praze dne 28. 6. 2017 
 
 
 
……  JUDr. Bohumil Šimek, v. r.   ……                              ……  JUDr. Petr Michal, Ph.D., v. r.   …… 
     Jihomoravský kraj  JUDr. Petr Michal, Ph.D. 
   jednatel  
   CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 
               klient                                                                                       

 
 


