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Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní  
 

(dále jen „Dodatek“) 
 

uzavřený mezi smluvními stranami 
 
 

Příkazce 
Společnost  Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i. 
Sídlo:   Dolejškova 2155/3, Praha 8, 182 00 
Zastoupená: prof. Martinem Hofem, Dr.rer.nat., DSc., ředitelem 
IČO:  613 88 955 
DIČ  CZ61388955 
dále jen „Příkazce“ 
 

a 
 

Příkazník 
Společnost: Euroforum Group, a.s. 
Sídlo:   K Roztokům 220/47, 16500 Praha 6 - Suchdol 
Zastoupená: RNDr. Radkem Hořeňovským, místopředsedou představenstva 
IČO:  248 17 732 
DIČ:   CZ24817732 
Zápis v OR: Městský soud v Praze v odd. B, vložka 16986 
dále jen „Příkazník“ 

 
 

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy příkazní uzavřené mezi 
Příkazcem a Příkazníkem dne 5. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“), na základě níž se Příkazník 
zavázal poskytovat Příkazci poradenství při získávání dotace na projekt „Rozvoj kapacit 
ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
- „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj“. 
 
 

Článek I. 
1) Smluvní strany se dohodly, na změně znění článku III, odstavce 3, bod b). výše 
specifikované Smlouvy a nahrazují je tímto zněním: 

b) nárok na odměnu za úspěch vzniká výhradně v případě schválení žádosti o dotaci 
a odměna je splatná tímto způsobem: 

 
- 35 % při vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
- 65 % bude fakturováno vždy po schválení zprávy za příslušné monitorovací 

období, a to na základě výše schválených způsobilých výdajů; přílohou k faktuře 
bude souhrnná soupiska ze schválené žádosti o platbu za dané monitorovací 
období. 

 
 

2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. 
2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních 
stran. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 5. listopadu 2018     V Praze dne 5. listopadu 2018 
 
 
 
Za Příkazce:       Za Příkazníka: 
 
 
 
 
 
 
…    
prof. Martin Hof, Dr.rer.nat., DSc. RNDr. Radek Hořeňovský 
ředitel místopředseda představenstva 
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