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DODATEK č. 9 

ke Smlouvě o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc 
nejchudším osobám II“ ze dne 21. 9. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 

2017, dodatku č. 2 ze dne 20. 2. 2018, dodatku č. 3 ze dne 26. 9. 2018, dodatku 
č. 4 ze dne 18. 12. 2018, dodatku č. 5 ze dne 23. 5. 2019, dodatku č. 6 ze dne    

17. 9. 2019, dodatku č. 7 z dne 20. 4. 2020 a dodatku č. 8 z dne 28. 5. 2020 

 

 

uzavřený mezi: 

 
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Odbor řízení projektů  
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 
IČ: 00551023 
Jednající: XXXXX 
(dále jen „příjemce“) 

 
a 
 
NADĚJE 
se sídlem K Brance 11/19e, Praha 5, 155 00  
zastoupená XXXXX 
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 975 
IČ: 00570931 
bankovní spojení: XXXXX 
(dále jen „partner“) 
 
 
 

Článek I. 
Účel dodatku 

 
Účelem tohoto dodatku je úprava smlouvy o partnerství u projektu „Potravinová a materiální 
pomoc nejchudším osobám II“ (reg. č.: CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008) ze dne 21. 9. 
2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2017, dodatku č. 2 ze dne 20. 2. 2018, dodatku č. 3 
ze dne 26. 9. 2018, dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2018, dodatku č. 5 ze dne 23. 5. 2019,  
dodatku č. 6 ze dne 17. 9. 2019, dodatku č. 7 z dne 20. 4. 2020 a dodatku č. 8 z dne 28. 5. 
2020 ve smyslu navýšení objemu (celkové hodnoty) potravinové a materiální pomoci, kterou 
může partner po dobu trvání smlouvy odebrat, a to zvýšením alokace určené na distribuci 
stanů, spacáků a karimatek. Dále dochází k aktualizaci Přílohy č. 2 (Tabulka komodit 
potravinové a materiální pomoci). 

 

 



 
 

 2 

Článek II. 
Předmět dodatku 

 
Dosavadní text výše uvedené smlouvy o partnerství se mění takto: 
 

- V článku III se nahrazuje bod 4 níže uvedeným textem: 
 

4. Přehled distribučních míst a definování frekvence dodávek a množství  

 

Partner stanovuje následující distribuční místa pro přebírání dodávek potravinové 
a materiální pomoci od dodavatele: 

 

a) Pokratická 71, Litoměřice, 412 01 

b) Středisko Naděje Praha – V Emauzích, Pod Slovany 18, Praha 2, 128 00 

c) Dům Naděje, Za Plynárnou 13, Jablonec nad Nisou, 466 01 

 

Potravinová a materiální pomoc bude zahrnovat položky, které jsou definovány 
v tabulce komodit příloze č. 2 této smlouvy. 

 

Termíny dodávek potravinové a materiální pomoci budou příjemcem upřesněny po 
uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem a sděleny partnerovi s tím, že se 
předpokládají dodávky v cca 2-3 měsíční periodě u potravin a hygienických potřeb 
a v cca 6 měsíční periodě u základních domácích potřeb a textilu. V případě stanů, 
spacáků a karimatek a školních pomůcek budou dodávky probíhat v termínech 
určených příjemcem. Data dodávek sdělená příjemcem budou představovat 
nejpozdější datum dodání ze strany dodavatele na základě lhůt určených 
v uzavřených smlouvách. Partner je povinen příjemci sdělit množství poptávaných 
výrobků každého druhu pro každou dílčí dodávku nejpozději 40 kalendářních dnů 
před plánovaným termínem dodávky u potravin a hygienických potřeb a nejpozději 70 
kalendářních dnů před plánovaným termínem dodávky u základních domácích potřeb 
a textilu. V případě stanů, spacáků a karimatek a školních pomůcek partner sdělí 
příjemci množství poptávaných výrobků v termínech určených příjemcem. Partner je 
povinen příjemci sdělit kontaktní osobu pro převzetí dodávek na jednotlivých 
distribučních místech a informovat příjemce o případných změnách této osoby. 
Příjemce si vyhrazuje právo nerealizovat objednávku v případě, kdy v součtu za 
všechny zapojené partnerské organizace nebude dosaženo minimálního nutného 
objemu pro uskutečnění objednávky, který je definován ve smlouvě s dodavatelem. 

 

V rámci dodávek může partner odebrat potravinovou a materiální pomoc v celkovém 
objemu až 18 380 000 Kč (plánovaná celková částka), z toho:  

 

− na potraviny až 8 400 000 Kč (plánovaná celková částka pro danou část) 

− na hygienické potřeby až 3 800 000 Kč (plánovaná celková částka pro danou 
část) 

− na základní domácí potřeby až 300 000 Kč (plánovaná celková částka pro 
danou část) 

− na textil až 3 580 000 Kč (plánovaná celková částka pro danou část) 
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− na stany, spacáky a karimatky až 2 100 000 Kč (plánovaná celková částka pro 
danou část) 

− na školní pomůcky až 200 000 Kč (plánovaná celková částka pro danou část) 

 

Partner je povinen odebrat veškeré objednané množství dodané v požadovaném 
termínu, sortimentu a smluvně definované kvalitě. Partner je povinen zkontrolovat 
množství dodaného plnění a namátkově zkontrolovat kvalitu a sortiment dodaného 
plnění. Partner je povinen odmítnout převzít vadné plnění s tím, že o této skutečnosti 
bude neprodleně informovat příjemce. Partner je dále povinen neprodleně informovat 
příjemce, pokud dojde k prodlení dodavatele s plněním, a to i v případě, že je 
dodavatel v prodlení byť jen s částí plnění. Ze strany příjemce budou následně vůči 
dodavateli uplatněny sankce dle uzavřené dodavatelské smlouvy. Partner je dále 
povinen příjemce neprodleně informovat o dodatečně zjištěných vadách plnění. 

 
- Příloha č. 2 (Tabulka komodit potravinové a materiální pomoci) se nahrazuje novým 

zněním, které je přílohou tohoto dodatku. 
 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V 

případě, že k podpisu Dodatku smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tento 
Dodatek platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.  

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 
smluv.  

3. Tento Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného 
elektronického podpisu, ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, opatřeného časovým razítkem. 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 2 ke Smlouvě o partnerství u projektu „Potravinová 
a materiální pomoc nejchudším osobám II“ 

 

 

 

 
 
 

V Praze, 
 
 
 
dne __________ 

  
 
 

V  
 
 
 
dne __________ 

 
 
 

příjemce 

  
 
 

partner 


