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Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o úhradě osobních nákladů zaměstnance v rámci Projektu Dětské nástavbové 

obory specializačního vzdělávání, 

regist r ační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_11 4/0011907 

uzavřené dne 27. 1. 2021 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

mezi 

Smluvní strany 

1. Institut postgraduálního vzděláván í ve zdravotnictví 
se sídlem: Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10 
IČO : 00023841 

zastoupená: MUDr. Irenou Maříkovou , MBA, ř ed i telko u 

číslo účtu: 000000-0002528001/0710, ČNB 
(dále jen "IPVZ") na straně jedné 

a 

2. Zaměstnava t , el účastníka Projektu: Nemocníce Pardubického kraje, a.s. 
se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
IČO : 27520536 
zastoupený (á) : MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou předs taven stva 

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva 

ve věcech této dohody Ing. Zdeňkem Vackem, vedoucím personálního odboru 
Pardubické a Chrudimské nemocnice, na základě p ověř en í představenstva 

číslo účtu : 280123725/0300 

(dále jen " Zamě!;tnavateI U

) na straně druhé; 

společně též jako "smluvní strany" 

(dále jen "Dodatek"): 

Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy takto: 

V článku I. Projekt se mění bod 3., který nově zní: 

3. Datum zahájení Projektu : 1. 7. 2019 
Datum ukončení Projektu: 31. 12.2022 

I. Projekt 

V článku IX. Závěrečná ustanovení se mění bod 2., který nově zní : 

IX. Závěrečná ustanovení 

2. Tato Smlouva je mezi stranami uzavírána na dobu u rčitou . Platnost a ú či nno s t této Smlouvy končí ukončením 

Projektu dle čl. I. bodu 4. této Smlouvy, nejpozději 31. 12.2022, s výjimkou ustanovení čl. VI. a VII. této Smlouvy, 
které stanoví archivační dobu dokumentace a kontrolní činnost i. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a ú č inn os ti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb. , v platném zněn í. Dodatek uveřejní IPVZ. 
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