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DODATEK Č. 2 K DÍLČÍ SMLOUVĚ NA PODPORU ODBORŮ MHMP PŘI PŘÍPRAVĚ 
A REALIZACI DOTAČNÍCH PROJEKTŮ HL. M. PRAHY

Číslo smlouvy Objednatele: POC/53/01/000020/2018: 3. dílčí smlouva 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 45/26/2018

Tento Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě na podporu odborů MHMP při přípravě a realizaci 
dotačních projektů Hl. m. Prahy („Dodatek č. 2") byl uzavřen ve smyslu ustanovení § 1746 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi 
následujícími smluvními stranami:

(1) Hlavní město Praha
IČ: 000 64 581 
DIČ: CZ00064581
se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01
zastoupené Ing. Janem Dobrovským, ředitelem odboru projektového řízení Magistrátu 
hl. m. Prahy
bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000
(„Objednatel");

a

(2) Grant Help, s.r.o.
IČ: 276 45 240
DIČ: CZ27645240, plátce DPH
se sídlem Václavské náměstí 828/23, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00 
zastoupena
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
121205
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

I, jednatelem

(„Poskytovatel");

(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě dále též jen „Smluvní strana" a společně též jen 
„Smluvní strany");

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

(A) Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 04. 04. 2019 Dílčí smlouvu na podporu odborů 
MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů Hl. m. Prahy („Smlouva"), na jejímž 
základě se (i) Poskytovatel zavázal poskytovat služby pro Objednatele spočívající ve
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funkci odborného konzultanta pro formální hodnocení dle podmínek a rozsahu Přílohy č. 
1 Smlouvy a (ii) Objednatel se zavázal zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté služby 
cenu dle Přílohy č. 2 Smlouvy.

(B) Smluvní strany mají zájem upravit některá vzájemná práva a některé vzájemné povinnosti, 
které vyplývají ze Smlouvy.

dohodly se Smluvní strany na následujícím:

1 Předmět Dodatku č. 2

1.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 3.2. Smlouvy:

3.2. Poskytovatel prohlašuje, že: (i) sám nežádal o dotaci (voucher) z programu Pražských 
voucherů, že (ii) se nijak nepodílel na zpracování žádné žádosti třetí osoby o voucher 
z programu Pražských voucherů. Poskytovatel je povinen zabezpečit, aby toto jeho 
prohlášení bylo platné a pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

2 Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 
zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat 
jménem či za Smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že 
uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.

2.3 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má povahu 
originálu. Tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) Poskytovatel.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetla, jeho 
obsahu plně porozuměla, že Dodatek č. 2 je projevem její pravé a svobodné vůle a na 
důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 připojuje níže svůj vlastnoruční podpis.

2.2

2.4

Objednatel:
Hlavní město Praha
V Praze dne ^ 0

Poskytovatel: 
Grant Help, s.r.o.
V Praze dne í °!p

Jan Dobrovský, ředitel odboru
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