DODATEK
Číslo dodatku: 201XTXXXXXXXXX/X

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
na řešení programového projektu TXXXXXXXXX (dále jen „Dodatek“)
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Technologická agentura České republiky
se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
IČ: 72050365
zastoupená Petrem Konvalinkou, předsedou TA ČR
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu pro poskytování dotací: 000-3125001/0710
jako poskytovatel podpory (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné,
a
Název
se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx
IČ: xxxxxxxxxxxxxxx, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
jako hlavní příjemce podpory (dále jen „příjemce“) na straně druhé.
Obě smluvní strany se dohodly na doplnění a změnách Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení
programového projektu TXXXXXXXXX včetně jejích příloh uzavřené mezi poskytovatelem
a příjemcem dne dd. mm. rrrr s číslem XXXXXXXXXXXX (dále jen "Smlouva") následovně:
Článek I.
Změna článku 3 „Související dokumenty”
(1) Článek 3 odst. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory se mění takto:
„Další podmínky poskytnutí podpory a řešení projektu jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách
(verze 6), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.“
Článek II.
Změna závazných parametrů
(1) Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory Závazné parametry se nahrazuje novými závaznými
parametry, obsaženými v příloze č. 1 tohoto dodatku.
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Článek III.
Závěrečné ustanovení
(1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru Smluv.
(2) Pokud dojde k nabytí účinnosti tohoto Dodatku ke dni pozdějšímu, než je den vydání Oznámení
o výsledku změnového řízení, bude na náklady spotřebované na řešení projektu mezi těmito dny
pohlíženo, jako by se jednalo o náklady spotřebované po nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
(3) Doba platnosti Dodatku je určena dobou platnosti Smlouvy.
(4) Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel a příjemce obdrží po jednom
stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.
(5) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede poskytovatel.
(6) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě
jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.
Podpisy smluvních stran
Za poskytovatele:
V Praze

dne

Petr Konvalinka
předseda TA ČR

Za příjemce:
V

dne
Jméno a příjmení
funkce

FX-047, verze 1
Veřejný
Strana 2/2

