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Eviden ční číslo MF

332106512012

Dodatek č , I
ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

uzav řené dne 24.07.2012

(dále jen „Smlouva°)

zakázkové č íslo MF ČR: 332107112012
mezi

HVH LEGAL advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Husinecká 808/5, 130 00 Praha 3, Česká
republika, IČ : 25702599, zapsaná v obchodním rejst říku vedeném M ěstským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 62570, jednající Mgr. Petrem Holešínským, jednatelem a spole čníkem

(dále jen "HVH")

a

Česká republika - Ministerstvo financi, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PS Č 118 10, I Č :

00006947, zastoupena Mgr. Radoslavem Bulí řem, ředitelem odboru rozvoj ICT MF

(dále jen "klient")

Preambule:
Smluvní strany uzavírají na základ ě dohody tento Dodatek č. 1 (dále jen

Dodatek) ke SMLOUVE 0 POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB, Č íslo smlouvy MF
332/071/2012 uzav řené dne 24.7.2012. Tento Dodatek se uzavírá z d ůvodu
odstranění chybného ustanovení týkajícího se plnění p ředmětu Smlouvy na dobu
urč itou do 31.12.2012. Smlouva je uzav řena na dobu neurč itou do vyčerpání celkové
částky za p ředmět plnění. Tímto Dodatkem nedochází ke zm ěně p ředmětu pln ě ní
Smiouvy ani ke zm ě ně celkové ceny.

1. P ředmět Dodatku

1. P ředmětem tohoto Dodatku je odstranění odstavce 1. v č l. Ukončení smluvního
vztahu v P říloze Smlouvy, ve kterém je stanoven termín plnění na dobu urč itou do
31.12.2012. Zůstává zachováno ustanovení odst. 4.6. v Č I. 4. Společná,
p řechodná a závě re čná ustanovení Smlouvy, ve kterém je stanoveno pln ě ní
p ředmětu Smlouvy na dobu neurč itou.



2.

	

Zm ěny Smlouvy

Smlouva se mění následovn ě :

1. V Č I. Ukon čení smluvního vztahu v P ř íloze Smlouvy se odstavec 1., který zní:

„ 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od data podpisu smlouvy do 31.12.2012"

v plném rozsahu bez náhrady vypouští. Ostatní odstavce daného č lánku se p řeč íslují
dle nově vzniklého po řadí.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedot čená, se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Oprávn ění zástupci klienta a HVH shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá
jejich svobodné v ů li, což stvrzují svými vlastnoru čními podpisy.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, v českém
jazyce, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

V Praze dne 2 2 -03- 2012

HVH LEGAL advoki kancelá ř s.r.o.
HVH LEGAL advokátní kancelá ř s.r.o.
Husinecká 808/5, 230 00 Praha 3

^^

	

česká republika

Jméno:
Funkce:

	

jednatel

V Praze dne 2 2 -08- 2012

Česká republika - Ministerstvo financí

Jméno: Mgr. Radoslav Buff

Funkce: Ředitel odboru Rozvoj ICT MF
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