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DODATEK Č. 2 
K DAROVACÍ SMLOUVĚ č. 03/2020 (dále jen „Dodatek“) 

 
 
 
 
Nadace CERGE-EI 
IČO: 45246122 
se sídlem: Politických vězňů 7, Praha 1 
zastoupená: doc. Ing. Michalem Kejakem, M.A., CSc., místopředsedou správní rady 
 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Národohospodářský ústav Akademie věd ČR 
se sídlem: Politických vězňů 7, Praha 1 
zastoupený: doc. Sergeyem Slobodyanem, Ph.D., ředitelem NHÚ AV ČR, v. v. i. 
IČ 67985998 
DIČ: CZ67985998 
 
bankovní spojení:   
 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
 

Dárce a obdarovaný se z důvodu neuskutečnění přednášky nositele Nobelovy ceny profesora 
Olivera Harta v důsledku pandemie Covid-19, na jejíž účel mají být dle článku I smlouvy 
finanční prostředky z daru použity, dohodli na změně Darovací smlouvy č. 3/2020 uzavřené dne 
20. 1. 2020 a jejích dodatků takto: 

1. Článek I odst. 2. se mění a nově zní: 

Obdarovaný tento dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje použít finanční prostředky z daru na 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti uskutečněním odborných přednášek význačných řečníků. 

2. Článek II se mění a nově zní: 

Obdarovaný se zavazuje použít finanční dar pouze na účel uvedený v článku I. této smlouvy. 
O skutečném použití darovaných prostředků bude obdarovaný dárce písemně informovat a 
použití daru doloží hodnověrným způsobem (např. výstupy z účetnictví, kopií faktur nebo smluv) 
do 31. prosince 2022. Obdarovaný současně prohlašuje, že jsou mu známy daňové povinnosti 
z přijetí daru a že tyto povinnosti splní. Přijetí a použití finančního daru zahrne obdarovaný do 
svého účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy.  

3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

4. Tento Dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno smluvní vyhotovení.  

5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. 
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6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon 
o registru smluv) se tímto zavazuje Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 

 

 
 
V Praze dne:………………….     V Praze dne:……………………. 
 
 
 
 
 
 
_______________________         __________________________ 
doc. Ing. Michal Kejak M.A., CSc. doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.   
Nadace CERGE-EI Národohospodářský ústav 
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