PRÁVNÍ SLUŽBY - FULL SERVIS

Číslo smlouvy klienta: 000810 01 17

Smluvní strany:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem:
Praha 9, Sokolovská 42/217, PSČ 190 22
IČO:
00005886
DIČ:
CZ00005886, plátce DPH
zastoupená:
Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, nNstopředsedou představenstva
bankovní spojeni:
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka 847
na straně jedné jako klient (dále jen jako ,,Klient')
a

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r,o.
se sícllem:
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
IČO:
28468414
DIČ:
CZ28468414, plátce DPH
Zastoupená :
JUOr, Martinem Janouškem, jednatelem
bankovní spojení:
číslo účtu :
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddIl C, vložka 143781
na straně druhé jako dodavatel (dále jen jako ,,Dodavatel'),
(Klient a dodavatel společně též jako ,S/nluv/]i strany" nebo též jednotlivě jako ,Smluvní strana')
X

T

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto'"'"
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb

Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku dohodly na nás|edujících změnách výše uvedené smlouvy :

1.1

Článek 4.3, - Odměna, náhrada nákladu
Bod 4.3. se ruší

1.2.

Ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávají beze změny.

1,3

Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost a závaznost,
z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom,
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1.4

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

1.5

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné
informace. Dodavatel dále bere na vědomí, že Klient je povinen na žádost třetí osoby poskytovat
informace v souladu se zák, č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že veškeré
informace týkajici se plnění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně
požádají.

V Praze dne .,,.,1j,;,ô8- 2018

V Praze dne ,.........,....

Za Klienta

Za Dodavatele

předsedĹĹ" ředstavenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Advokát a jednatel
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Ing. La islav Urbanek
místop edseda představenstva
Dopravn podnik hl, m. Prahy,
akciová společnost

r

l

2/2

