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Dodatek ke Smlouvě o poskytování
poradenských sluŽeb

Moore Czech Republic s.r.o.
se sídlem Karolinská 661l4, Karlín, 18ó 00 Praha 8
lČ: ?7? 44784
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 107235
jednající panem lng. Radovanem Haukem, jednatelem

(dáte jen ,,Poradce'')

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická
se sídtem Skuherského 1774/3, 37o 04 České Budějovice
lČ: 00582158
jednající panem Bc. Janem šlndetářem, ředitelem

(dáte jen ,,Klient")

(Poradce a Klient dáte spotečně jen ,,Smluvní strany")

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb uzavřené mezi
Smluvními stranami (dáte jen ,,Dodatek").

Preambule

1. Dne 16. 5. 2018 mezi sebou Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytování
poradenských stuŽeb (dáte jen ,,Smlouva").

z. 5 účinností k í. 1 . z0z0 došto ke změně obchodní firmy Poradce na ,,Moore Czech
Republic s.r.o."

3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany pro odstranění jakýchkotiv případných
budoucích pochybností dohodty na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čtánku t.
tohoto Dodatku.

Čtánek l.
Předmět Dodaťku

Smluvní strany se s účinností ode dne uzavření tohoto Dodatku dohodty na změně
Smlouvy tak, že obchodní firma Poradce uvedená ve Smlouvě jako ,,BDo Advisory
s.r.o." se mění na,,Moore Czech Repubtic s.r.o.".

1

7. V ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy nezměněna.



článek ll.
Závěrečná ujednání

í ' Nestanoví_li tento. D-odgte| výslovně ji!a!, ptatí v ostatním dotčená ustanovenípřístušných právních předpisů v itatnem žnění.'

2. Tento Dodatek nabyívá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
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3' Je'ti nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné,nedotýká se to ostatních ustanovení tol''oio D;á;iň, rcáií 
"l'iaiu!''piutna a účinná.Smluvní strany se V tomto případě .uu.'u1 aohoaJu nanraait ustiíoiení neptatné čineúčinné novým ustanovením'ptatným i-ileň'ilrin,'*r,,".e nejtépe odpovídá původnězamýštenému ekonomickému úéetu ústanovenj ňe|íainétro či-ilúčin;;il. Do té dobyplatí odpovídající úprava obecně .auuinýlň piá".L[iiáJň'ů_ d;ř 

'"p=uttlry.
4' Tento Dodatek je vyhotoven Vedvou vyhotoveních, znichžpo jednom obdrží každázeSmluvních stran.

5' Smluvní strany prohtašují, že si tento. Dodatek před jeho podpisem přečetty, že s jeho

:láx|"Jffi:hlasí, 
že je výrazem jejich pruué u 

''uóuJone 

",ii" 
. ň. o[luitorío pripóiuii

JatrV Praze, dne V Českých Budějovicích, dne /.2.:./r.Qu

Bc. Jan
ředitet

ffiodbomá*ola,
sffitíplÚ'trydoYá šlola aulomobilní a toohnltý'

Skuherského 12741 3
ď/o o+ českg Budá;wtce í!'

Ě oos s2 1sg, Dlě czoo582158

lng. Radovan
jednatet
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