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Dodatek č. l
ke Smlouvě o poskytování právního poradenství

(č.j. UT-27996/2018, uzavřené dne 29. 11.2018)

Smluvní strany:

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12,

P.O.BOX 110, 143 OD Praha 4, IČ: 604 98 021,
e-mail: podatelna@suz.cz, tel.: 974 827 118,

zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
(dále jako ,,objednatel")

a

JUDr. Lukáš Martinek, advokát
ev. Č. ČAK 14009,

se sídlem Černokostelecká 2020/20, 100 OD Praha 10,
IČ: 73611191, DIČ: CZ7704240489,

(dále jen ,,poskytouateľ')

uzauírají po uzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke shora označené smlouuě:

ČI. I.
V ČI. III. ,,Místo a rozsah plnění" odst. 3 smlouvy nově zní:
3. Poskytovatel poskytuje právní poradenství v místě určeném dle odst. 2:

a) formou osobní konzultace,
b) formou telefonické konzultace,
c) e-mailem - formou odpovědí na žádosti a dottuy klientů,
d) formou vypracování písemných podání podepsaných klientem

ČI. II.
l. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž

každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv.

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o
registru smluv. Zveřejnění provede Správa uprchlických zařízení Ministerstva
vnitra.
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5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují
svými podpisy.

V Praze drle.......Mg¢2. v.P/m?m.dn, }q.
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Ing. Petr Košťál
zástupce ředitele
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