
DODATEK Č.1K

DÍLČÍ SMLOUVĚ K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
(Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní podmínky v oblasti staveb pozemních

komunikací-2. část 01UK-003081)

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení:

zastoupen:

k podpisu této smlouvy dle vnitřních předpisů oprávněn:
Brno

(dále jen „Klient") na straně jedné

a

Společnost Jansta, Kostka, HVH LEGAL

vedoucí společník: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.

se sídlem: Těšnov 1059/1, Praha 1110 00

IČO: 285 05 913 DIČ: CZ28505913 (plátce DPH)

bankovní spojení:

zastoupený

zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK, ev.č. advokáta: 09161 

a

HVH LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem: Korunní 1302/88, Praha 10 - Vinohrady 101 00

IČO: 257 02 599 DIČ: CZ25702599 (plátce DPH)

bankovní spojení:'

zastoupený:

(dále jen „Advokát") na straně druhé 

Společně dále též jen „Smluvní strany"

uzavřeli dne 3. 4. 2019 dle ust. Článku 1 a Článku 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY O 
POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB (Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní
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podmínky v oblasti staveb pozemních komurdkací-2. část 01UK-003081), uzavřené mezi 
Klientem na straně jedné a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. a Advokátní kancelář

a Konsorcium HHP -  AKEV:
Partners, s.r.o., advokátní kancelář + c a  Sdružení MT Legal, s.r.o.,
advokátní kancelář + advokátní kancelář + bpv Braun Partners s.r.o.
a Společnost Jansta, Kostka, HVH LEGAL: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. + 
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. a VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o., jako 
Advokáty na straně druhé dne 13. 9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva") Dílčí smlouvu 
Právní služby při řešení agendy realizovaných staveb Závodu Brno dle OP č. smlouvy 
objednatele: 03PT-003741, č. smlouvy zhotovitele: [1/485/15] (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě 
(dále jen „Dodatek č. 1").

I.

Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava některých ujednání mezí Smluvními stranami odlišně od 
Smlouvy, a to následovně:

a) osobou určenou k vystavení faktur za služby poskytnuté Advokátem podle 
Smlouvy je HVH LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.;

b) kontaktní adresa Advokáta pro případ komunikace elektronickou poštou je 
adresa:

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti a 
účinnosti nezměněna.

V Brně dne 1 1 - 05 - V Praze dne

Klient: Advokát:

ředitel Závodu Brno
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. 

jednatel

HVH LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. 

jednatel
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