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Dodatek Č.1
PřÍkaznism|ouvy ze dne 12. 2.2018

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Se sídlem: Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1
IČO: 00022985
jednajícŕ Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávniho a veřejných

zakázek
Bankovn' spojen': Česká ná rodn' banka, Praha
Číslo účtu:
(dále jen ,,příkazce")

a

jUDr. Ctibor janiš - advokát
Se sídlem: Senovážné nám. 871/26, Nové Město, 111 00 Praha 1
IČO: 66228786
Registrace u České
advokátní komory č.: 07790
Bankovnispojenŕ
Číslo účtu:
(dále jen ,,přIkaznik"

Uzavírají Dodatek Č.1 Příkazní smlouvy ze dne 12.2.2018 tohoto znění:

Článek III. Doba trvání smlouvy se ruší a nahrazuje zněním:

,,Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od data uveřejněni smlouvy v registru smluv do 31. 03. 2019.
Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran i bez udáni důvodů. výpovědní lhůta činí dva
měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce nás|edujÍcÍho po doručeni písemné výpovědi druhé smluvní
straně. Při ukončeni smlouvy výpovědi je přIkaznIk povinen učinit veškeré neodkladné úkony tak, aby
příkazce neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech nebo při plněni povinností újmu a dále
vrátit příkazci předané podklady a protokolárně předat rozpracovanou agendu."

ll.

Ostatní ustanovení PřIkazni smlouvy ze dne 12.2.2018, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti
v původním znění.

Ill.

l) V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce uveřejnění textu
tohoto dodatku, vyjma osobních údajů, a metadat smlouvy v registru smluv včetně případných oprav
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uveřejnění s tím, že nezajistI-li příkazce uveřejnění smlouvy nebo metadat smlouvy v registru smluv
do 30 dnů od uzavření smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění přIkaznIk ve lhůtě tří měsíců
od uzavřeni smlouvy.

2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

3) Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva stejnopisy a přIkaznik jeden.

Praha :(5 1ľ

Za příkazce:

ředitelka odboru majetkoprávniho
a veřejných zakázek
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