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Stejnopis č.

Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

DOT/04/03/006533/2017
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech “), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řául‘j a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“) 
mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní město Praha
se sídlem: 
zastupuje:

Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
Ing. Radek Lacko, radní pro oblast zdravotnictví a bydlení MHMP

IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel44)

00064581
PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
5157998/6000

a

Thomayerova nemocnice
se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 Krč

zastupuje:
IČO: 
č. účtu:
(dále jen „příjemce44)

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 27/47 ze dne 25.5.2017 
v důsledku formální chyby v textu smlouvy uzavírají výše uvedené strany následující dodatek ke 
smlouvě:

a

Znění článku I. bodu 1. se ruší a nahrazuje tímto textem:I.

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3 886 900,-Kč 
(slovy: třimiliónyosmsetosmdesátšesttisícdevětsetkorunčeských) příjemci na nákup 
instrumentářů pro kliniky Thomayerovy nemocnice (dále jen ,,účel“).

Závěrečná ustanoveníII.

1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl uzavřen po vzájemném 
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se 
zákonem a nepříčí se dobrým mravům.



2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku smlouvy, datum jeho podpisu a text 
dodatku smlouvy.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku smlouvy 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 znění pozdějších předpisů, zajistí 
poskytovatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti autorizovaných stejnopisech, z nichž poskytovatel 
obdrží čtyři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.

6. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv.
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