Číslo dodatku smlouvy: SO2019-025-03

Dodatek č. 3 k rámcové smlouvě o poskytování právních služeb
Mgr. Jan Zemánek, advokát
se sídlem:
Náprstkova 276/2, 110 00 Praha 1
IČ:
03827585
DIČ:
CZ8705125165
bankovní spojení:
UniCredit Bank, a.s.
č. účtu:
xxxxxxxxxxxxx
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16230
dále jen „Advokát“ na straně jedné
a
ČR - Správa úložišť radioaktivních odpadů
se sídlem:
Dlážděná 6, 110 00, Praha 1
IČ:
66000769
DIČ:
CZ66000769
bankovní spojení:
ČNB, pob. Praha
č. účtu:
64726011/0710
zastoupená:

JUDr. Janem Prachařem, ředitelem

dále jen „Klient“ na straně druhé
uzavírají v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů,
tento
dodatek k rámcové smlouvě o poskytování právních služeb
(dále jen „dodatek”)
Předmět dodatku
Článek 5.1 smlouvy se mění takto:
Celková maximální odměna Advokáta za veškeré poskytnuté Právní služby dle této smlouvy
činí 1.980.000,- Kč bez DPH, tj. 2.395.800,- Kč s DPH při sazbě DPH ve výši 21 %. Odměna
podle věty první tohoto odstavce odpovídá hodinové sazbě xxxx,- Kč/hod bez DPH, při rozsahu
Právních služeb 900 hodin. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě změny sazby DPH
bude tato stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.
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Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením §6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 22.4.2020

______________________________
Mgr. Jan Zemánek, advokát
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V Praze, dne 5.5.2020

_____________________________________
ČR - Správa úložišť radioaktivních odpadů
JUDr. Jan Prachař, ředitel

