Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí právních služeb
uzavřené dne 8. 12. 2021, ID 149411
Smluvní strany:
Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57,
statutární zástupce: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní kraje
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)
a
PPS advokáti s.r.o.
se sídlem: Hradec Králové, Velké náměstí 135/19
zastoupena: Mgr. Michalem Štrofem, advokátem a jednatelem
IČO: 27532640
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 177152261/0300
(dále jen „poskytovatel“)
uzavřely dne 8. 12. 2021 dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, smlouvu o poskytnutí právních služeb (dále též „smlouva“) v souvislosti
se zahájením provozu Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec dle
Koncesní smlouvy. Obě smluvní strany se v souladu s čl. X Závěrečná ustanovení, odst. 2
smlouvy z důvodu trvající potřeby zvýšené právní podpory celého procesu v rámci aktuální
fáze PPP projektu dohodly v rámci zákonného limitu pro zadání této veřejné zakázky na
změně jejího obsahu uzavřením dodatku v tomto znění:

Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytnutí právní podpory
Čl. I.
1. V čl. IV. Odměna za plnění a platební podmínky se odst. 3. ruší a nahrazuje novým
odstavcem 3., který zní:
„Maximální odměna je stanovena na 495 000 Kč bez DPH, resp. 598 950 Kč s DPH.“
2. V čl. IX. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy se odst. 1. ruší a nahrazuje novým
odstavcem 1. následujícího znění:
„Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. prosince 2022 případně do doby
splnění všech práv a závazků plynoucích z této smlouvy.“
Čl. II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
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2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální
vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob
oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis
dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly,
porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku,
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Jihlavě

V Hradci Králové

Mgr. Jan
Tourek

Digitálně podepsal
Mgr. Jan Tourek
Datum: 2022.07.25
12:50:41 +02'00'

Mgr. Jan Tourek
radní kraje
elektronicky podepsáno

Mgr.
Michal
Štrof

Digitálně
podepsal Mgr.
Michal Štrof
Datum:
2022.07.19
16:15:36 +02'00'

Mgr. Michal Štrof
jednatel
elektronicky podepsáno
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