
Dodatek č. 14
ke smlouvě č. INO/67/04/001657/2004

o poskytování finančního příspěvku na údržbu areálu Botanické zahrady 
Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, ze dne 18.8.2004 

ve znění dodatků ě. 1 -  13 
(dále jen „smlouva", „tato smlouva“, „dodatek", „tento dodatek")

Smluvní strany

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1
zastoupené RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy 
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Praha 6 

číslo účtu:
(dále jen „poskytovatelťí)

a

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, se sídlem Albertov 6, Praha 2 
zastoupená Prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy

1Č: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha - východ, Václavské nám. 42, Praha 1 

číslo účtu:
(dále jen „příjemce")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Výše finančního příspěvku poskytovaného příjemci na rok 2017 v souladu s usnesením 
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 21/1 ze dne 24.11.2016, podle článku I. odst. 1. 
a čl. I. odst. 3. smlouvy činí 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých).

I I .

1. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku 
schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 26/44 ze dne 27.4.2017

2. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále 
v platnosti.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku, 
datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto
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dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily 
svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží poskytovatel a dva 

příjemce.

V Praze dne 2  0 - 0 6 -  2017

Za j Za příjemce:

RNDr. Štěpán Kyjovský 

ředitel odboru

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 
děkan Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

Albertov 6. 128 43 Praha 2 
IČO. 00216208, DIČ: CZ00216208
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