
 

  

Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o partnerství při řešení projektu 

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

České vysoké učení technické v Praze 

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00, Česká republika 

IČO: 68407700 

DIČ: CZ68407700 

Zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Součást: Fakulta strojní 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu pro účely této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jako příjemce účelové podpory (dále jen „Příjemce“)  

a 

partner s finančním příspěvkem 1 

Název: Západočeská univerzita v Plzni  

se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Česká republika  

IČO: 49777513  

DIČ: CZ49777513  

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a 

partner s finančním příspěvkem 2 

Název: Vysoké učení technické v Brně  

se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno  

IČO: 00216305  

DIČ: CZ00216305  

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

a 



 

  

partner bez finančního příspěvku 

Název: TOS KUŘIM - OS, a.s.  

se sídlem: Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim  

IČO: 26231522  

DIČ: CZ26231522  

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 3474  

a  

partner bez finančního příspěvku 

Název: TOSHULIN, a.s.  

se sídlem: Wolkerova 845, 768 24 Hulín  

IČO: 25510851  

DIČ: CZ25510851  

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2455 

a 

partner bez finančního příspěvku 

Název: TOS VARNSDORF a.s.  

se sídlem: Říční 1774, 407 47 Varnsdorf  

IČO: 27327850  

DIČ: CZ27327850  

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1782  

a  

partner bez finančního příspěvku 

Název: Šmeral Brno a.s.  

se sídlem: Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno  

IČO: 46346139  

DIČ: CZ46346139  

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 718  

a  

  



 

  

partner bez finančního příspěvku 

Název: KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. 

se sídlem: náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí  

IČO: 07333536  

DIČ: CZ07333536  

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 2406 

a  

partner bez finančního příspěvku 

Název: TAJMAC-ZPS, a.s.  

se sídlem: třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín  

IČO: 26215578  

DIČ: CZ26215578  

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3328 

a  

partner bez finančního příspěvku 

Název: ŠKODA MACHINE TOOL a.s.  
se sídlem: Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň  
IČO: 29253462  
DIČ: CZ29253462  
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 1790 

 

Příjemce a Partneři společně dále také v textu jako „Smluvní strany“ a jednotlivě označováni jako 

„Smluvní strana“. 

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1: 

 

 

I. Úvodní prohlášení 

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 4. 12. 2018 uzavřely Smlouvu o partnerství při 

řešení projektu „Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství“ (dále jen „Smlouva o 

partnerství“). Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404 (dále jen „Projekt“) 

je realizován ve spolupráci Smluvních stran za podpory MŠMT poskytované v rámci Výzvy 

02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce z operačního programu Výzkum, vývoj a 



 

  

vzdělávání na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_026/0008404-01 (dále jen 

„Rozhodnutí“) na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu.  

2. U partnera bez finančního příspěvku KOVOSVIT MAS, a.s., IČO: 26047284 došlo v roce 2018 

k procesu přeměny na základě Projektu rozdělení společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. (dále jen 

„Projekt přeměny“), který je dostupný na adrese: https://www.kovosvit.cz/o-

spolecnosti/zmeny.html. Tento proces byl završen dne 31. 12. 2018 zápisem do obchodního 

rejstříku. Rozdělením společnosti došlo ke změně identifikačních údajů partnera bez 

finančního příspěvku, což je předmětem tohoto Dodatku č. 1. 

 

 

II. Předmět Dodatku č. 1 

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Článku I Smlouvy o partnerství „SMLUVNÍ STRANY“, 

konkrétně údaje u partnera bez finančního příspěvku KOVOSVIT MAS, a.s., který je ve 

Smlouvě o partnerství uveden na str. 3 jako první shora. 

a) Původní název „KOVOSVIT MAS a.s.“ se nahrazuje novým názvem „KOVOSVIT MAS 

Machine Tools, a.s.“. 

b) Původní IČO: 26047284 se nahrazuje novým IČO: 07333536. 

c) Původní DIČ: CZ26047284 se nahrazuje novým DIČ: CZ07333536. 

d) Původní sp. zn. „B 1257“ se nahrazuje novou sp. zn. „B 2406“. 

Ostatní údaje, tzn. sídlo společnosti a zástupce společnosti se nemění. 

Vzhledem k tomu, že proces Projektu rozdělení byl završen k 31. 12. 2018, jsou v hlavičce 

tohoto Dodatku č. 1 již nové údaje podle tohoto bodu. 

2.  Ostatní ustanovení Smlouvy o partnerství, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně 

dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců 

Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, 

který slouží k uveřejňování smluv podle 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 (dále jen „Registr smluv“). Smluvní strany jsou si plně 

vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek č. 1 v Registru smluv a dohodly se, že 

Dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění Příjemce v souladu s ustanovením § 5 

zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od nabytí 

platnosti Dodatku č. 1.   

https://www.kovosvit.cz/o-spolecnosti/zmeny.html
https://www.kovosvit.cz/o-spolecnosti/zmeny.html


 

  

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v deseti stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.  

3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 

si před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. 

4. Podpisy každé Smluvní strany se budou nacházet na samostatných podpisových listech. 

Statutární zástupce / člen statutárního orgánu / zástupce s oprávněním k podpisu jménem organizace 

(podle obchodního či jiného rejstříku) - každý podpis je přiložen na samostatném listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Podpisový list 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o partnerství při řešení projektu 

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství 

 

s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404, v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzvy 02_16_026 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ 

 

 

 

V Praze dne 

 

 

............................................................ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

České vysoké učení technické v Praze 

  



 

  

Podpisový list 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o partnerství při řešení projektu 

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství 

 

s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404, v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzvy 02_16_026 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ 

 

 

 

V Plzni, dne ………………….. 

 

 

……………………………………………. 

Západočeská univerzita v Plzni   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   



 

  

Podpisový list 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o partnerství při řešení projektu 

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství 

 

s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404, v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzvy 02_16_026 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ 

 

 

V Brně, dne ………………….. 

 

 

……………………………………………. 

Vysoké učení technické v Brně   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   



 

  

Podpisový list 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o partnerství při řešení projektu 

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství 

 

s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404, v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzvy 02_16_026 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ 

 

 

V Kuřimi, dne ………………….. 

 

 

…………………………………………….  

TOS KUŘIM - OS, a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

V Kuřimi, dne ………………….. 

 

 

…………………………………………….  

TOS KUŘIM - OS, a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   



 

  

Podpisový list 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o partnerství při řešení projektu 

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství 

 

s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404, v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzvy 02_16_026 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ 

 

 

V Hulíně, dne ………………….. 

 

 

…………………………………………….  

TOSHULIN, a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   



 

  

Podpisový list 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o partnerství při řešení projektu 

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství 

 

s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404, v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzvy 02_16_026 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ 

 

 

Ve Varnsdorfu, dne ………………….. 

  

  

…………………………………………….  

TOS VARNSDORF a.s.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   



 

  

Podpisový list 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o partnerství při řešení projektu 

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství 

 

s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404, v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzvy 02_16_026 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ 

 

 

V Brně, dne ………………….. 

 

 

…………………………………………….  

Šmeral Brno a.s.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   



 

  

Podpisový list 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o partnerství při řešení projektu 

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství 

 

s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404, v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzvy 02_16_026 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ 

 

 

V Sezimově Ústí, dne ………………….. 

 

 

…………………………………………….  

KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   



 

  

Podpisový list 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o partnerství při řešení projektu 

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství 

 

s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404, v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzvy 02_16_026 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ 

 

 

Ve Zlíně, dne ………………….. 

 

 

…………………………………………….  

TAJMAC-ZPS, a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   



 

  

Podpisový list 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o partnerství při řešení projektu 

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství 

 

s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404, v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzvy 02_16_026 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ 

 

 

V Plzni, dne ………………….. 

 

 

…………………………………………….  

ŠKODA MACHINE TOOL a.s.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

V Plzni, dne ………………….. 

 

 

…………………………………………….  

ŠKODA MACHINE TOOL a.s.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


