MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 467
ze dne 24.06.2020
Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 2019/01202/OKÚ-OS na poskytování
právních služeb s Mgr. Holfeuerem

Rada městské části

I.

schvaluje
1. Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 2019/01202/OKÚ-OS na poskytování právních
služeb s Mgr. Holfeuerem, který je přílohou usnesení

II.

ukládá
1. Štěpánu Štréblovi, místostarostovi městské části
1.1. podepsat uvedený dodatek č. 3

Jiří Ptáček
starosta městské části

Štěpán Štrébl
místostarosta městské části
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Městská část Praha 3
a
Mgr. Robert Holfeuer, advokát

__________________________________________________________________________

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB č.
2019/01202/OKÚ-OS
__________________________________________________________________________
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1) Městská část Praha 3, IČ 00063517, DIČ CZ00063517,
se sídlem Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
zast. Štěpánem Štréblem, místostarostou
(dále jako „Příkazce“ nebo „Klient“)
a
2) Mgr. Robert Holfeuer, IČ 60353791, ev.č. 09316,
se sídlem kanceláře Purkyňova 2740/45, Brno, PSČ 612 00
(dále jako „Příkazník“ nebo „Advokát“)
(společně také jako „Účastníci“ nebo „Smluvní strany“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku, t e n t o:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Č. 2019/01202/OKÚ-OS
I.
Účel dodatku
1.1

Dne 04. 10. 2019 byla mezi Účastníky uzavřena smlouva o poskytování právních
služeb (dále jako „Smlouva“), na základě níž se Příkazník zavázal k poskytování
právních služeb a Příkazce k zaplacení sjednané odměny za tyto služby.

1.2

Trvání Smlouvy bylo v čl. 5.1 sjednáno na dobu určitou, a to od 01. 09. 2019 do 31.
12. 2019, anebo do okamžiku, kdy dosáhne výše odměny Advokáta za služby
poskytnuté dle Smlouvy částky celkem 150.000,- Kč. Mezi stranami došlo před
uplynutím sjednané doby k uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým byla její platnost
prodloužena do 31. 03. 2020 a limit odměny navýšen o 150.000,- Kč a následně
dodatku č. 2 Smlouvy, kterým byla její platnost prodloužena do 30. 06. 2020 a limit
odměny navýšen o dodatečných 150.000,- Kč.

1.3

Vzhledem k tomu, že Účastníci si přejí vzájemnou spolupráci zachovat i po uplynutí
doposud sjednané doby, uzavírají tento dodatek č. 3 Smlouvy, který vyjadřuje jejich
svobodnou vůli prodloužit trvání Smlouvy.
II.
Předmět dodatku

2.1

Účastníci si sjednávají nový konec doby trvání smlouvy, a to ke dni 31. 12. 2020.
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III.
Závěrečná ustanovení
3.1

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu a účinnosti okamžikem
zveřejnění v registru smluv.

3.2

Veškerá ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v
platnosti a účinnosti beze změny.

3.3

Účastníci prohlašují, že tento dodatek je vyjádřením jejich vážné a svobodné vůle a
na potvrzení toho přikládají své podpisy.

3.4

Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části
Praha Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to
usnesením č. ..... ze dne 24. 06. 2020.

V Praze dne ..........................

V Brně dne .............................

________________________
Klient
Městská část Praha 3
zast. Štěpán Štrébl, místostarosta

________________________
Advokát
Mgr. Robert Holfeuer
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor kancelář úřadu
Dodatkem č. 3 se sjednává nový konec doby trvání smlouvy a to sice ke dni 31. 12. 2020. Dojde-li k dosažení
celkové navýšené částky na odměně Advokáta před uplynutím sjednané doby dle čl. 2.1 tohoto dodatku, končí
trvání smlouvy dnem následujícím po dni, kdy bylo tohoto limitu dosaženo.
Znění dodatku č. 3 k příkazní smlouvě bylo konzultováno s JUDr. Františkem Novákem, DESS, oddělení
organizační, který provedl revizi obsahu a potvrdil, že tento dokument je v souladu s platným právním řádem ČR,
včetně platných nařízení samosprávy a je též v souladu s přímo použitelnými nařízeními Evropského parlamentu a
Rady Evropské unie či Evropské komise, a to v případě, že se na tento dokument předpisy práva EU vztahují.

