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Dodatek č. 1 k Objednávce
právní poradenství

Číslo zakázky: 1NV/OB/1244/21
Číslo objednávky: OBJ/INV/21/02/00242/2021
Kontrolní číslo: K19794281770

OBJEDNATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel^)

DODAVATEL:

FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář
se sídlem: Praha 1, Tomášská 25/6, PSČ 118 00 
IČ: 09758658
DIČ: CZ09758658 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 341998 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 1387898197/2700
zastoupen: Mgr. Matoušem Vrběckým, jednatelem a společníkem
(dále jen „Dodavatel")

Objednatel a Dodavatel společně dále též ..smluvní strany**

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 01 Praha I 
Pracovišté: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 
Kontaktní centrum: 800 100 000. fax: 236 007 102 
E-mail: posta a praha.eu. ID DS: 48ia97h1/3



I.
Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění Objednávky.
ČI. II. Doba plnění, odst. 2) Objednávky se mění a nově zní takto: 
Termín plnění je do 31.12.2024.

2. Ostatní ustanovení Objednávky se nemění a zůstávají v platnosti.

II.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl veden v evidenci CES 
tj-vcentrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text 

oto ^ odatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. , 
nepovazuji za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku 
ve zněm pozdějších předpisů, a udělují svolení k jeho užití 
dalších podmínek.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají 
i, ze s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
daju upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
smerruce 95/46/ES (obecne nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů
a zákon c l 10/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku 
obsazených se ndi tímto nařízením a zákonem.

1.

1

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
pozdějších předpisů, berou na 
sjednávající, že obě souhlasí s 
č. 1 žadatelům.

o svobodném přístupu k informacím, ve zněm 
vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 
poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.l dle zákona ě. 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 Objednatel.

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle objednávky je za Objednavatele oprávněn jednat ve 
věcech právních Mgr. Robert Soják vedoucí právního oddělení, email robert.sojak(a)praha eu 
telefon 778 424 153. ' ’

6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž Dodavatel obdrží jedno paré a Objednatel 
dvě paré. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vrátit zpět dvě paré Objednateli, který 
zajistí zveřejnění v CES.
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7. V souladu s přílohou č.l k usnesení Rady HMP č.557 ze dne 14.3.2022 k návrhu na sveření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku 
č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

i V Praze dne 30.12.2022V Praze dne 30.12.2022

Interně nro pracovníky MHMP - 1NV:
Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR
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