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Plzeňský kraj 
Sídlo:  Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
K podpisu pověření oprávněn: Mgr. Zdeněk Honz, náměstek hejtmana pro oblast 

sociálních věcí  
IČO:  70890366 
DIČ: CZ70890366 
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň 
Číslo účtu:                                    94-24621311/0710 
 
na straně jedné jako pověřovatel k poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu 
/dále jen „Plzeňský kraj“/ 
 
a 
 
Diakonie ČCE – středisko Praha 
Sídlo: Vlachova 1502/20, Praha 13 – Stodůlky,    

155 00 Praha 515 
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Jakub Suchel, ředitel 

Iva Procházková, člen správní rady 
IČO: 62931270 
Zapsán v registru církví a náboženských společností. 
 
na straně druhé, jako pověřený výkonem služby obecného hospodářského zájmu 
/dále jen „Poskytovatel“/ 
 
 
uzavřely tento  
 
 
 

Dodatek č. 1  
k pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu  

č. 52892016 ze dne 29. 12. 2016 (dále jen Pověření) 
 

 
 
 
 

Článek I. 
Změna výše vyrovnávací platby 

 
1. Plzeňský kraj a Poskytovatel se na základě doložení odůvodněných zvýšených 

nákladů sociální služby dohodli na změně výše vyrovnávací platby sociální služby 
Raná péče (ID: 6095107). Nová výše vyrovnávací platby stanovená za 
poskytování sociální služby Raná péče (ID: 6095107) činí 999.000 Kč (slovy: 
devět set devadesát devět tisíc korun českých). 
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2. Navýšení vyrovnávací platby schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením 
č. 389/17 ze dne 6. 11. 2017. 

 
 
 

Článek III. 
Ostatní ujednání 

 
1. Plzeňský kraj a Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném 

znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), popřípadě obdobně podle příslušných 
ustanovení uvedených zákonů.  

2. Plzeňský kraj se zavazuje zveřejnit tento dodatek v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději 
do 30 dnů od jeho uzavření. 

3. Ostatní ujednání Pověření, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského 
kraje usnesením č. 389/17 ze dne 6. 11. 2017 

5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran. 

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Plzeňský kraj obdrží 
dvě vyhotovení a Poskytovatel jedno vyhotovení.  

 
 
 
 
V Praze dne 15. 11. 2017 V Plzni dne 24. 11. 2017 

 

 

Za Poskytovatele: Za Plzeňský kraj: 

 

 

 

 

 

………………………...... …………………………………   

  Mgr. Jakub Suchel                                                      Mgr. Zdeněk Honz 
        ředitel                                                           náměstek hejtmana pro  

                                                                                  oblast sociálních věcí
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