
Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ   O   SPOLUPRÁCI 2162962001 ze dne 8.1.2021 

uzavřený dle § 1746, odst.2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

I. Smluvní strany

1. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

2.  

se sídlem: Technická 1905/5, 166 28 Praha 6
zastoupená: xxxxx, kvestorkou
IČ  604 613 73,  DIČ  CZ60461373
(dále jen VŠCHT Praha)

Národní technická knihovna 
příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlem Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 
zastoupená xxxxx, ředitelem 
IČ: 61387142, DIČ: CZ61387142 
bankovní spojení: xxxxx
č. účtu: xxxxx 
ID DS: syd69w9 
(dále jen NTK) 

II. Preambule
1. Smluvní strany tímto konstatují, že dne 8.1.2021 uzavřely smlouvu o spolupráci

ohledně možnosti umístit dítě zaměstnance NTK v zařízení ZKUMAVKA, jehož
zřizovatelem a provozovatelem je VŠCHT Praha.

III. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že bod 1.článku IV. Platební podmínky původní
smlouvy se mění takto:

NTK se zavazuje uhradit denní poplatek za pobyt každého dítěte ve výši 250,- Kč/
dítě/den plus DPH 21%, resp. 126,- Kč/dítě/půlden plus DPH 21% a stravné dětí ve
výši: 31,82 Kč plus DPH 21% dítě/oběd, 15,45 Kč plus DPH 21%/dítě/svačina
dopolední či odpolední.  Poplatek, resp. stravné bude účtováno i v případě, že dítě bude
nahlášeno, ale do zařízení se nedostaví, resp. nebude odhlášeno nejdéle do 10 hodin
předcházejícího pracovního dne. Platba proběhne na základě faktury VŠCHT Praha,
která bude vystavena vždy na konci kalendářního měsíce a bude splatná do 14
kalendářních dnů ode dne doručení faktury NTK. Přílohou faktury bude rozpis
čerpaných služeb za daný měsíc. Faktura se bude vztahovat k předchozímu
kalendářnímu měsíci poskytování služeb dle této smlouvy. Faktura musí mít náležitosti
účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,



v aktuálním znění. Faktura je proplacena až připsáním placené částky na účet VŠCHT 
Praha. Proplácení spotřebovaných služeb zákonnými zástupci dětí je plně v působnosti 
NTK. 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
beze změny.

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvu lze provést pouze formou písemných
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
340/2015 Sb., v platném znění či dnem 3.1.2022, a to dnem, který nastane později.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

za VŠCHT Praha za NTK 

V Praze dne 29.12.2021 V  Praze  dne 3.1.2022 

………………………………………. ……………………………………………  




