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Stejnopis č. 3
Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí právní služby č. POS/83/05/003794/2012

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 00 
zastoupené Ing. Janem Rakem 
ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP 
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Praha 6, 160 41 
číslo účtu: 27-5157998/6000 
(důle jen ,,klicnt“) 
na straně jedné

a

Advokátní kancelář MIKŠ & SUK s.r.o. 
se sídlem Na Slupi 134/15, 128 00 Praha 2

ICO: 04202601 
DIČ: CZ04202601

(dále jen „advokát*) 
na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly na dodatku k výše uvedené smlouvč, 
na základě kterého doplňují text smlouvy následovně:

I
Článek 111 odstavec 1) se doplňuje takto:

„V případě vrácení věci křížení před soudem I. stupně je stanovena smluvní odměna ve 
výši 15.000,- Kč (bez DPH) za toto řízeni. “



n
Ostalní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nejsou dotčená a zůstávají v platnosti

beze změny.

IU

(1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží klient 
dvě vyhotoveni a advokát jeden stejnopis.

(2) Smluvní strany výslovnč souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označeni tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text 
tohoto dodatku.

(3) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
klient.

(4) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovazují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.t občanský zákoník, a udělují 
svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

(5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

(6) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že tímto dodatkem 
projevily svoji vážnou a svobodnou vůli. Tento dodatek se nepříČí dobrým mravům a neodporuje 
zákonu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

23 -06-®'V Praze dne V Praze dne 1 5 ■B6- 2021

advokát


