
DODATEK Č1

Smluvní strany:

1.
se sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení:

20095-1119011/0710č. ú.:
(dále jen „MHMP")

2.

se sídlem:

25 097 547

č.ú.:

(MHMP a subjekt dále také společné jako „smluvní strany")

i

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

Vrbová 1233, 147 00 Praha 4 - Braník

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2,110 00 Praha 1

Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu
Magistrátu hlavního města Prahy

Česká národní banka

KE SMLOUVĚ Č DOT/61/05/012416/2021 
O ZVÝŠENÍ DOTACE MEZI 

Magistrátem hlavního města Prahy 
a

MHMPP08UULQO

Střední školou gastronomickou a hotelovou s.r.o. 
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

zastoupená:

IČO:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

3284244309/0800
(dále jen „subjekt")



I.

na činnosti výchovně vzdělávací podle

a) druhu školy

střední škola

forma vzdělávání %

30

II.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

III.

čtyřech výtiscích, z nichž MHMP obdrží tři

Tímto dodatkem se z důvodu písemné chyby 
dotace takto:

’ pod ocRt. I psm. e>) a t) zá ko n a ó 6 I p OW $ b. o predikci mm, zá k lado i m, s tt ed n im, výši i m o d b o t n ěm ň |inem vzděláváni 
(Školsky kori)

mění znění ČI. III Rozsah poskytované zvýšené

Na základě splnění podmínek uvedených v čl. II stanoví MHMP procentní podíl z normativu 
jako rozdíl mezi procentním podílem stanoveným § 5 odst. 2 zákona a procentním podílem 
stanoveným § 4 odst. 5 zákona:

Čl. III 

Rozsah poskytované zvýšené dotace

30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30

64- 41-L/51 Podnikání
65- 42-M/01 Hotelníctví
65.42.P4/02 Cestovní ruch 
65-41-L/01 Gastronomie

denní 
denni 
denní 
denní 
denni 

dálková 
dálková (nást.) 
kombinovaná 
kombinovaná

{nást.) 
kombinovaná 
kombinovaná 
kombinovaná

147
292
183
180
177
210
94
50

296
213
2 39
119

240
305
315
270
210
416
300
240

450
360
360
120

předpokládaný 
počet dětí, žáků 

a studentů
2200

nejvyiší povolený 
počet dětG žáků 

a studentů *
2200ve škole:________________

v oboru:_________________
29-S4.H/01 Cukrář________
65-51-H/01 Kuchař - číšník 
65-41-L/01 Gastronomie 
65.42.M/01 Hotelníctví 
65-42-M/02 Cestovní ruch 
65-51-H/01 Kuchař - číSnlk 
64-41-L/51 Podnikání______
53-41-M/02 Nutriční asistent

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni 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), ve zněni pozdějších předpisů, zajistí hl. m. 

Praha.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 
výtisk.

a subjekt jeden



IV.

V Praze dne

3

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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