
D OD AT E K Č .  1  K  R Á M C OV É  D OHOD Ě  O 

POS KY TOV Á N Í  S PE C I AL I ZOVA N Ý C H 

PR Á V N Í C H S L U ŽE B   

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Úřad pro ochranu osobních údajů 

se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

IČ: 70837627 

bankovní spojení: 5825001/0710 

zastoupená: JUDr. Ivanou Janů, předsedkyní úřadu 

(dále jen „Klient“)  

na straně jedné 

 

a 

 

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 

se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 

IČO: 28468414 

DIČ: CZ28468414  

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5011040000/5500 

zastoupený: JUDr. Josefem Donátem, LLM, advokátem a jednatelem 

zapsaným v seznamu advokátů vedeném v ČAK, ev.č. advokáta: 13119 

(dále jen „Advokát“), 

na straně druhé 

 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. k Rámcové dohodě o poskytování specializovaných 

právních služeb uzavřené dne 15.7.2019 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek 

č. 1“) 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem 

být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1: 



1. PREAMBULE 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.7.2019 na základě zadávacího řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu Rámcovou dohodu o poskytování specializovaných 

právních služeb (dále jen „Rámcová dohoda“). 

1.2. Klient po podpisu Rámcové dohody identifikoval potřebu rozšíření možností 

případného ukončení její účinnosti, a proto Smluvní strany uzavírají tento Dodatek 

č. 1 k Rámcové dohodě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru 

Smluvních stran. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že do odst. 10.3 Rámcové dohody se za stávající text 

doplňuje nový text ve znění: 

„Klient má právo Smlouvu kdykoli jednostranně vypovědět na základě 

písemného sdělení doručeného advokátovi, a to s výpovědní dobou tří 

kalendářních měsíců, přičemž výpovědní doba počíná plynout prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bylo 

předmětné písemné sdělení doručeno advokátovi. Pro případ takovéhoto 

ukončení smluvního vztahu zůstává nedotčeno ustanovení čl. 10 odst. 7 

Smlouvy.“ 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Rámcové dohody zůstávají 

nedotčena. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2. Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto 

Dodatku č. 1.  

3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 

všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží 

Klient a dvě Advokát. Smluvní strany prohlašují, že součástí tohoto Dodatku č. 1 

není žádné obchodní tajemství a souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru 

smluv a dále s uveřejněním na profilu zadavatele Klienta a jeho webových 

stránkách.  

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 



PODPISOVÁ STRANA 

 

V Praze dne 15.7.2019 

 

Klient: Česká republika – Úřad pro ochranu osobních údajů                                                     

 

Podpis:_________________________ 

Jméno: JUDr. Ivana Janů 

Funkce: předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů 

 

 

 

V Praze dne 3.7.2019 

 

Advokát: 

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 

 

Podpis:_________________________ 

Jméno: JUDr. Josef Donát, LLM 

Funkce: advokát a jednatel 


