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a rozvojové spolupráce

/

PO737/2021
Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě
uzavřené dne 23. 11. 2020

mezi těmito smluvními stranami:

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Sídlo společnosti: Belgická 374/22, 120 00 Praha 2

IČO: 73635383
DIČ: CZ73635383
Zastoupená: Mgr. Kristinou Ambrožovou, ředitelkou

(dále také „Diakonie" nebo také „příkazcď,)

a

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

(společně dále také jako „smluvní strany")

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku
č. 1:

Článek IV. Odměna, rozpočet, harmonogram předkládání zpráv a termíny plateb
smlouvy se pro rok 2021 mění následovně:

1. Odměny, rozpočet
Doplněné znění:
„Na základě poskytovatelem dotace schváleného rozpočtu a aktivit projektu na rok
2021 výše odměny CZU pro rok 2021 činí 221 000,- Kč bez DPH. Rozdělené do dvou
následujících položek: ČZU pňprava a realizace dvou školení 172 000,- Kč a
Administrativa a Management 49 000,- Kč."

Diakonie ČCE - Středisko humanitární
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Piidani odstavce 7. v 6/anku VIIi. Zaverecna ustanoveni: 

V pfi pade nutnosti pobytu pracovnikü v karantene de/e nez 72 hodin po pfijezdu do 
Kambodzi (podle aktualnich nafizeni Kambodzske vlady) jsou smluvni strany povinny 
se dohodnout na feseni a adekvatne upravit rozsah pineni aktivit, v krajnim pfipade 
aktivity pro rok 2021 zrusit. 

Ostatni ustanoveni smlouvy zustavaji beze zmen. V ostatnim se prava a povinnosti 
smluvnich stran vznikla na zaklade tohoto dodatku ridi smlouvou. 

Tento dodatek ke smlouve nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a 
ücinnosti uvei'ejnenim v registru smluv, v souladu se zakonem e. 340/2015 Sb., o 
zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uvei'ejnovani techto smluv a o 
registru smluv (zakon o registru smluv), ve zneni pozdejsich pi'edpisu. 

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

Diakonie a CZU bezvyhradne souhlasi se zvei'ejnenim plneho zneni dodatku tak, aby 
tento dodatek mohl byt pi'edmetem poskytnute informace ve smyslu zakona e.

106/1999 Sb., o svobodnem pi'istupu k informacim, ve zneni pozdejsich pi'edpisu a s 
uvei'ejnenim plneho zneni dodatku v souladu se zakonem e. 340/2015 Sb., o 
zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uvei'ejnovani techto smluv a o 
registru smluv (zakon o registru smluv), ve zneni pozdejsich pi'edpisu. 

Smluvni strany prohlasuji, 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 
võie. Na dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlaseni pi'ipojuji opravneni zastupci 
smluvnich stran sve vlastnorucni podpisy. 

V Praze dne .. Z.1:1: .. �1./!.. ... 

Diakonie CCE - Stredisko humanitarnf 
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1 9 -07- 2021 
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ee a zemedelska univerzita v Praze 
prof. lng. Petr Sklenicka, CS ., rektor 
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