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Číslo smlouvy:  

 

Dodatek ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem  

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

Dodatek č. ….. 

(dále jen“Dodatek“) 

Smluvní strany 

Ústecký kraj 

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Statutární zástupce: Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje 

IČ: 70892156 

DIČ: CZ70892156 

Bankovní spojení: 882733379/0800 

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Kuszniruková Jaroslava, vedoucí Odboru strategie, přípravy a 

realizace projektů 

 Ing. Iva Nevečeřalová, manažer KA v projektu Podpora 

polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK 

E-mail, telefon: neveceralova.i@kr-ustecky.cz, 475 657 546, 739 161 054 

(dále jen „Příjemce“) 

 

A 

 

 

se sídlem/místo podnikání:   

Statutární Zástupce:    

IČ:    

Bankovní spojení:   

Telefon, fax:  

E-mail:  

(dále jen „Partner“) 
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I. 

Smluvní strany uzavřely dne ……………….. Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem, evidovanou 

pod číslem …………………. ve znění Dodatku číslo 1 pod číslem......... (dále jen „Smlouva“). V souladu 

s Článkem VIII. odst. 1. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených odstavců článku 

IV. a Přílohy č. 2 Smlouvy Rozpočet Partnera z důvodu změny v rozpočtu Projektu a doplnění níže 

uvedeného odstavce článku VIII. Smlouvy: 

 

II. 

Článek IV. odst. 1 Smlouvy, se mění takto: 

Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty Příjemci 

formou finanční podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

        Celkový finanční podíl Partnera na projektu činí ……………. Kč. Z toho 95% finanční příspěvek 

z dotace obdržené Příjemcem a 5% vlastní zdroje Partnera. 

 

Článek IV. odst. 6 Smlouvy, se mění takto: 

        Nepřímé náklady Partnera činí 5% z přímých nákladů tj. maximálně ………………….. Kč. Nepřímé 

náklady Partner využívá na úhradu nepřímých nákladů stanovených Příručkou pro příjemce 

finanční podpory OP VVV, jejichž závazná verze je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

nebo ve výzvě. 

 

III. 

 

Do čl. VIII Smlouvy, se přidává odst. 9., který zní: 

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Příjemcem zpracovávány pouze pro účely plnění 

práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 

Příjemcem použity. Příjemce při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné 

informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Příjemce  

www.kr-ustecky.cz. 
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IV. 

Příloha č. 2 Smlouvy – (Rozpočet Partnera) se mění přílohou (Rozpočet Partnera) tohoto Dodatku. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně ustanovení Smlouvy specifikovaných v článku I. tohoto 

Dodatku zůstávají beze změn.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven v dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 

exemplář. 

3. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je změněná Příloha č. 2 Smlouvy Rozpočet Partnera. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Partner prohlašuje, že byl seznámen 

se všemi závaznými dokumenty týkající se realizace Projektu včetně závazných směrnic Krajského 

úřadu Ústeckého kraje.  

5. Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 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. Partner 

prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto Dodatku, které 

by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 

uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak 

podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 

Příjemce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto Dodatku byla zaslána Partnerovi 

do datové schránky ID …………… a na e-mail: ……………………... Dodatek nabývá platnosti dnem jeho 

uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

6. O poskytnutí finančního příspěvku a uzavření tohoto Dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 

Ústeckého kraje č. …………………….. ze dne ……………………….. . 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….. V ………………………………… dne ……………….. 

  

…………………………………………… …………………………………………… 

 Příjemce                                                                               Partner 

Příloha: Příloha č. 2 Smlouvy Rozpočet Partnera 


