
a

společné jako „smluvní strany“

bankovní spojení
číslo účtu
(dále jen „poskytovatel“) 
na straně jedné

(dále jen „příjemce“) 
na straně druhé

MHMPP04LJLZR
DOT/02/03/003646/2019
CZ.07.1.02/0.0/0.0/17 056/0001334

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE
GA
G

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Praha - pól růstu ČR

uzavírají

tento dodatek č. 2

PID:
Č. CES:
Reg. číslo:

XT Parkz.ú. 
se sídlem
IČO
DIČ 
zastoupené 
bankovní spojení 
číslo účtu
místo realizace projektu

Mariánské nám. 2.110 01 Praha 1
00064581
CZ00064581
Ing. Lindou Sadílkovou, vedoucí oddělení finančního řízení a kontrol, na 
základě pověření ředitelem odboru evropských fondů 
Česká spořitelna, a. s.
6687982/0800

Oldřichova 106/49, 128 00 Praha - Nusle 
26664411
CZ26664411

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
1387703097/2700
hl. m. Praha

Hlavní město Praha, Řídicí orgán Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

se sídlem
IČO
DIČ
zastoupené

DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O FINANCOVÁNÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA- PÓL
RŮSTU ČR ZE DNE 8. 8. 2019



* * *

Preambule

Článek I

1.

Článek II

1.

a.

Kód Název

2 30 00 0 / infrastruktuiy 1 / infrastruktury 31. 7. 2020

2 42 01 0/ m2 1 457,65 / m2 31. 7. 2020

2 32 00 0 / podniky 26 / podniky

a nahrazuje se tabulkou

Kód Název

2 30 00 0 / infrastruktury 1 / infrastruktury 31. 12. 2020

2 42 01 0/ m2 1 457.65 / m2 31. 12. 2020

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen -dodatek“), kterým se mění některá 
ustanovení smlouvy.

V článku III. smlouvy se text: „Datum ukončení realizace 31. 7. 2020" nahrazuje slovy 
„Datum ukončení realizace 31. 12. 2020“.

Počet podniku 
vy užívajících 
podpůrné služby 
inovační 
infrastruktury

Podpořená plocha 
určená pro provoz 
inovační 
infrastruktury

Počet nově vzniklých 
a modernizovaných 
inovačních 
infrastruktur

Podpořená plocha 
určená pro provoz 
inovační 
infrastruktury

Výchozí hodnota/ 
měrná jednotka

Výchozí hodnota/ 
měrná jednotka

5 let od data, 
kdy projekt 
nabyl v MS 
2014+ stav 
„projekt finančně 
ukončen ze 
strany ŘO"

Datum dosaženi 
cílové hodnoty

Datum dosaženi 
cílové hodnoty

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE
GA
G

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Praha - pól růstu ČR

Cílová hodnota/ 
měrná jednotka

Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících 
s realizací projektu .Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubátoru a akcelerátoru XT Park z.ú.“, 
reg. číslo .,CZ07.1.02/0.0/0.0/17.056/0001334“:

Počet nově vzniklých 
a modernizovaných 
inovačních 
infrastruktur

Cílová hodnota/ 
měrná jednotka

b. V článku Vlil, smlouvy v bodě 1. se ruší tabulka vykazovaných indikátorů:



* * *

2 32 00 0 / podniky 26 / podniky

Článek III

Článek IV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PrahaPraha

Poskytovatel Příjemce

(podepsáno elektronicky)

Počet podniku 
využívajících 
podpůrné služby 
inovační 
infrastruktury

5 let od data, 
kdy projekt 
nabyl v MS 
2014+ stav 
„projekt finančně 
ukončen ze 
strany ŘO“

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE
GA
G

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Praha - pól růstu ČR

1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v článku II dodatku zůstávají ostatní ustanovení původní 
smlouvy beze změn.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné 
vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy, kde 
poskytovatel i příjemce mají k vydanému dodatku přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto 
dokumentu dle svých potřeb.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu dodatku, číselné označení dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o 
financování navazuje na podporu z Operačního programu Praha - pól růstu ČR schválenou 
Zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením č. 8/4 ze dne 20. 6. 2019.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá 
účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pokud nebude dodatek uveřejněn v registru smluv 
do tří měsíců ode dne uzavření dodatku, je dodatek podle § 7 zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zrušen od počátku.


