
Dodatek č. 1

K příkazní smlouvě

uzavřené dne 13. 11. 2018

mezi těmito smluvními stranami:

Člověk v tísni, o.p.s.

se sídlem Šafáříkova 635/24, 120 00 Praha 2

IČO: 25755277, DIČ: CZ25755277

Zastoupený: Janem Mrkvičkou, ředitelem zahraniční sekce
(dále jen „ČvT:')

S kanceláří registrovanou v Kambodži takto:
People in Need
#33 (4th floor), St 71, S/K Tonle Bassac,
Khan Chamkar Morn,
Phnom Penh

Česká zemědělská univerzita v Praze
se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
IČO: 60460709
Zastoupená: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem
(dále jen "ČŽU")

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách v původnísmlouvě:

Došlo na právnf Oddělení ČZU dne:

3 1. 05, 2019

Článek IV. Odměna, rozpočet, harmonogram předkládání zpráv a termíny plateb smlouvy se pro rok
2019 doplňuje tímto ujednáním:

1. Odměny, rozpočet

Na základě poskytovatelem dotace schváleného rozpočtu a aktivit prójektů: na, rok 201:9 výše
odměny ČZU pro rok 2019 činí 460 000,- Kč bez DPH. . .

2. Vyplaceníodměny

Žádnou část odměny stanovenou dle rozpočtu za rok 2019 nelze převádět do dalšího roku. Nebude-
li ČZU schopna vyúčtovat použití odměny dle rozpočtu v roce 2019, Je povinna takovou část odměny
vrátit ČvT do 15. 1. 2020.
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V prfloze B: Harmonogram projektu smlouvy se odst. Schedule of project activities pro rok 2019 

doplnuje o nasledujfd aktivity: 

A. Curriculum development: PIN has sent the food-processing curriculum in English

Version, and CULS will send the comment back the last week of April 2019.

B. Activities under Results 3:

a. Activity 3.1 Organization of trainings for teachers of technical subjects

(2019, 2020)

b. Activity 3.3 Organization of study visit to the Czech Republic for selected

teachers (2020)

Ostatnf ustanovenf smlouvy zustavajf beze zmen. 

Tento dodatek ke smlouve nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti 
uvei'ejnenfm v registru smluv, v souladu se zakonem c. 340/2015 Sb., o zvlastnkh podmfnkach 
ucinnosti nekterych smluv, uvei'ejnovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve 
znenf pozdejsich pi'edpisu. 

Tento dodatek je vyhotoven ve ti'ech stejnopisech, z nichz CvT obdrzf jeden a CZU dva. 

CvT bezvyhradne souhlasi se zvei'ejnenim plneho znenf dodatku tak, aby tento dodatek mohl byt · 

predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pi'istupu k 
informadm, ve zneni pozdejsfch pi'edpisu a s  uvei'ejnenfm plneho zneni dodatku v souladu se zakonem 
c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uvei'ejnovanf techto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znenf pozdejsfch pi'edpisu.

Smluvnf strany prohlasujf, ze si dodatek pi'ed jeho podpisem pi'ecetly a s jeho obsahem bez vyhrad 
souhlasi. Dodatek je vyjadi'enim jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na dukaz pravosti a 
pravdivosti techto prohlasenf pi'ipojuji opravneni zastupci smluvnich stran sve vlastnorucnf podpisy. 
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31-05-2019
V Praze dne ........... . 

Provereno pravnim odd. CZU v 
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