
2.	file_0.jpg


file_1.wmf


	

\ 
1;EGISTR SMLUV) 

DODATEK č. 1 KE S~"Coú\lĚ .. O"P.OSKYTNl:JTí-'NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU č. OK 30_16 
Smluvní strany: 
Nadace ČEZ 

Se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 IČ: 26721511 

Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 462 Zastoupena: 
 
Číslo účtu nadace pro odesílání nadačního příspěvku: 15915932/0800 
Vedeného u: české spořitelny, a.s. 
(dále jen „nadace") 
a 

Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace Se sídlem: Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava 
IČ: 00400858 
Zastoupena: 
 

Číslo účtu příjemce pro zaslání nadačního příspěvku: 26939681/0100 Vedeného u: Komerční banka, a.s. 
( dále jen "příjemce") 

uzavřely v souladu s§ 559 a násl. a 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k §354-355 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s účelem nadace uvedeným ve Statutu Nadace ČEZ tento dodatek (dále jen „dodatek") ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. OK 30_16 (dále také „smlouva"): 
I. Úvodní ustanovení 

Příjemce nadačního příspěvku požádal o změnu rozpočtu a věcné skladby schváleného nadačního příspěvku (dále „plán čerpání") specifikovaného v Žádosti o nadační příspěvek, z důvodu poskytnutí slev dodavatelem na plánované exkurze. Odchylka oproti původnímu plánu čerpání přesahuje povolenou výši 20% z poskytnutého nadačního příspěvku. Změna spočívá v přesunu výše nákladů mezi jednotlivými položkami plánu čerpání. 
li. Předmět dodatku 

1.	Uzavřením tohoto dodatku se mění Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OK 30_ 16 tak, že se do ustanovení článku li. Závazky smluvních stran, odstavce 1. doplňuje písmeno d) následujícího znění: 
d) Specifikace rozpočtu 

V rozpočtu nadačního příspěvku dochází k navýšení nákladů na dopravu a ke snížení nákladů na vstupné, v souladu s Žádostí o změnu rozpočtu a oznámení o změnách v organizaci, která byla schválena nadací. 
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3.	Uzavřením tohoto dodatku se mění Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OK 30_ tak, že se do ustanovení článku V. Závěrečná ustanovení, doplňuje odstavec následujícího znění: 

7. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy mezi nimi může dojít ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu ohledem na jejich obsah. Každá ze smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními smluvních stran. 
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Ill. Závěrečná ustanovení 

1.	Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy oprávnění osoby, která za příjemce tento dodatek ke smlouvě podepsala. 

1.	Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho příjemce podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže nadace takovou změnu či dodatek nebo odchylku následně písemně schválí. 
2.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

1.	Je-li příjemce osobou povinnou ke zveřejnění smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen uveřejnit tento dodatek v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

1.	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OK 30_ 16 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1 ). 
Smluvní strany prohlašují po přečtení tohoto dodatku, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Datum: .jJ 1 ~/ /_()f f 
Datum: 
Nadace ČEZ: 
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