
DODATEK č.1 

SMLOUVY O USTANOVENÍ NÁRODNÍHO CENTRA KOMPETENCE 
PRO MATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE, POVLAKOVÁNÍ A JEJICH APLIKACE 

(dále jen „Smlouva") 

uzavřené dne 29.5.2018 mezi Smluvními stranami: 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ 
IČ: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
zastoupený: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.O., ředitelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

ID datové schránky: nm9ns84 
(dále jen „Hlavní příjemce") 

a 

Masarykova univerzita 
se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
IČ:00216224 
DIČ: CZ00216224 
zastoupená: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.O., rektorem 
bankovní spojení:
číslo účtu: 

ID datové schránky9tmj9e4 
(dále jen „Další účastník projektu č. 1 '1 

a 

Technická univerzita v Liberci 
se sídlem: Studentská 2, 46117 Liberec 1 
IČ: 46747885 
DIČ: CZ46747885 

zastoupená: doc. RNDr. Miroslavem Brzezinou, CSc., rektorem 
bankovní spojení:
číslo účtu:

ID datové schránky: td7j9ft 
(dále jen „Další účastník projektu č. 2'1 

a 
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CARDAM s.r.o. 
se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 
263635 
IČ: 054 37 032 
DIČ: CZ05437032 
zastoupená: Ing. Ondřejem Kurkinem, Ph.O., jednatelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

ID datové schránky 9i43xcm 
(dále jen „Další účastník projektu č. 3'} 

a 

Česká zbrojovka a.s. 
se sídlem: Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, spisová značka 
712 
IČ: 46345965 
DIČ: CZ46345965 
zastoupená: Ing. Ladislavem Britaňákem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Pavlem 

Majzlíkem, členem představenstva 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

ID datové schránky 4d8pciy 
(dále jen „Další účastník projektu č. 4'} 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 77147 Olomouc 

IČ: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
zastoupená: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.O., rektorem 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

ID datové schránky ffsj9ei 
(dále jen „Další účastník projektu č. 5'} 

a 

BENEŠ a LÁT a.s. 
se sídlem: Tovární 463, Poříčany 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, spisová značka 
5715 
IČ: 25724304 
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DIČ: CZ25724304 
zastoupená: Bc. Janem Látem, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

ID datové schránky x4uc4da 
(dále jen „Další účastník projektu č. 6'1 

a 

L.E.T. optomechanika Praha, spol. sr.o. 
se sídlem: Hostivařská 62, Praha 10, 102 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 
19167 
IČ: 48536946 
DIČ: CZ48536946 
zastoupená: Ing. Tomášem Fejtem, jednatelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

ID datové schránky c2rq3ue 
(dále jen „Další účastník projektu č. 7'1 

a 

HVM PLASMA, spol. sr.o. 
se sídlem: Na Hutmance 347 /2, 158 00 Praha 5 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová 

značka 8318 
IČ: 45309787 
DIČ: CZ45309787 
zastoupená: Ing. Jiřím Vyskočilem, CSc., jednatelem 
bankovní spojení:
číslo účtu: 

ID datové schránky wraa6k8 
(dále jen „Další účastník projektu č. 8'1 

a 

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 
se sídlem: Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 
IČ: 61389021 
DIČ: CZ61389021 
zastoupená: doc. RNDr. Radomírem Pánkem, Ph.O., ředitelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

ID datové schránky: zipnqqk 
(dále jen „Další účastník projektu č. 9'1 
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a 

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. 
se sídlem: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka 
45033 
IČ: 28645413 
DIČ: CZ28645413 
zastoupená: Ing. Jiřím Šoukalem, CSc., jednatelem, Ing. Janem Nevěřilem, jednatelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

ID datové schránky tuvxc9m 
(dále jen „Další účastník projektu č. 10'1 

a 

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. 
se sídlem: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka 
9756 
IČ: 25355015 
DIČ: CZ25355015 
zastoupená: Jarmilou Sekerovou, jednatelkou, Milanem Stratilem, jednatelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

ID datové schránky rit2apf 
(dále jen „Další účastník projektu č. 11 '1 

a 

Vakuum servis s. r. o. 
se sídlem: Hasičská 2643, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka 
27262 
IČ: 26793075 
DIČ: CZ26793075 
zastoupená: Ing. Jiřím Kubáněm, jednatelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
ID datové schránky apc9m79 
(dále jen „Další účastník projektu č. 12'1 

(Další účastník projektu č. 1 až č. 12 společně dále jen „Další účastníci projektu") 
(Hlavní Příjemce a Další účastníci projektu společně dále jen „Stávající Smluvní strany") 
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I 

I Vzhledem k tomu, že 

• na pravidelném zasedání Rady centra dne 29.5.2019 podal její člen  
, písemný návrh na přijetí nových dalších účastníků projektu, a to 

1. Jihočeské univerzity v českých Budějovicích, se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 
České Budějovice, IČ: 60076658, 

2. Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem: Dolejškova 1402/5, 182 00, Praha 8 
- Libeň, /Č: 61388998, 

• dle článku XV. této Smlouvy oba návrhy obsahují písemný souhlas zástupce st.atutárního 
orgánu stvrzující vůli nově vstupujícího dalšího účastníka projektu k této Smlouvě přistoupit, 

• přijetí nového dalšího účastníka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
schválil 

Poskytovatel svým písemným sdělením ze dne 23.9.2019 a 
přijetí rovněž schválila 

Rada centra nadpoloviční většinou hlasů svých přítomných členů dne 29.5.2019 
a 
Valná hromada nadpoloviční většinou hlasů svých přítomných členů dne 5.6.2019, 

• přijetí nového dalšího účastníka Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., 
schválil 

Poskytovatel svým písemným sdělením ze dne 23.9.2019 a 
přijetí rovněž schválila 

Rada centra nadpoloviční většinou hlasů svých přítomných členů dne 29.5.2019 
a 
Valná hromada nadpoloviční většinou hlasů svých přítomných členů dne 5.6.2019, 

dohodly se 

Stávající Smluvní strany 

na straně jedné 

a 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Veřejná vysoká škola zapsaná v Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních 
programů MŠMT 
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 
IČ: 60076658 
DIČ: CZ60076658 
Zastoupená: doc. Tomášem Machulou, Ph.O., Th.D., rektorem 
Bank. spojení: 

č. účtu  
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I 
I ID datové schránky vu8j9dv 

(dále jen „Další účastník projektu č. 13") 

a 

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34 
se sídlem: Dolejškova 1402/5, 182 00, Praha 8 - Libeň 

IČ: 61388998 
DIČ: CZ61388998 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pleškem, CSc., ředitelem 
Bank. spojení: 
č. účtu
ID datové schránky s8fnqns 

(dále jen „Další účastník projektu č. 14") 

na straně druhé 

na společné účasti na Projektu a z tohoto důvodu 

uzavírají 

Dodatek č 1 Smlouvy 

1) Další účastník projektu č. 13 a Další účastník projektu č. 14 přistupují ke Smlouvě a 
zavazují se dodržovat veškeré povinnosti dalších účastníků Projektu, které se na ně 
mohou vztahovat. 

2) Stávající Smluvní strany s přistoupením Dalšího účastníka projektu č. 13 a Dalšího 
účastníka projektu č. 14 ke Smlouvě souhlasí. 

3) Další účastník projektu č. 13 a Další účastník projektu č. 14 prohlašují, že se 
s podmínkami Smlouvy včetně všech jejích příloh podrobně seznámili, rovněž se 
seznámili s Pravidly poskytnutí podpory a podmínkami veřejné soutěže. Výslovně 
prohlašují, že jsou schopni se na realizaci Projektu podílet. 

4) Přílohou tohoto dodatku je 

• Návrh na přijetí nových členů NCK MATCA, 
• Zápis z jednání Rady centra ze dne 29.5.2019, 
• Zápis z jednání Valné hromady ze dne 5.6.2019, 
• Potvrzení zájmu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o vstoupení do 

konsorcia NCK MATCA ze dne 21.5.2019, 
• Potvrzení zájmu Ústavu Termomechaniky AV ČR o vstoupení do konsorcia NCK 

MATCA ze dne.19.5.2019, 
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• Oznámení o výsledku změnového řízení TA ČR ze dne 23.9.2019. 
5) Smlouva je sepsána v šestnácti vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 

po jednom z nich a Hlavní příjemce obdrží po dvou z nich. 
6) Hlavní příjemce se zavazuje dodatek Smlouvy zveřejnit registru smluv. 

1 3. 12. 2019 
Dne . „„„„„ .• „ „ „.„ „ . „ •• • „ ••• • . • .. „ 

RNDr. Michael Prouza, Ph.O., ředitel 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

prof. MUDr: artin Bareš, Ph.O„, rektor, 
Masaryk va univerzita 

1 2 -12- 2019 
0

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rel t ()r
Technická univerzita v Liberci 

one ....... s~1 ............ . 

Ing. Ondřej Kurkin, Ph.O., jednatel 
CARDAM s.r.o. 

Dne „. „ „th ~V.{1. . 

k: M ; dseda představenstva 

Ing. Pavel M ajzlík, člen představenstva 
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česká zbrojovka a.s. 

f 6. 12. 2019 
Dne ............... „ ................ „. / .... . 

.•.... „ .... 

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O., rektor 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Dne „„„„ť!.~/!.~./IJJ„ ... „ ..... 

Bc. Jan át, místopředseda představenstva 
BENEŠ a , a.s. 

Dne ... „„„.„ ~ .}? ... ~./? ..... „ ... 

Ing. Tomáš Fejt, jednatel 
L.E.T. optomechanlka Praha, spol.

Dne .. „.„ .. 1f.: ((lť.„ f!?..{1..„.„„ 

Ing. Jiří Vy, kočil~ CSc., jednatel 
HVM PLASMA, spol. sr.o. 

11. 12. 2019 

Doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.1 ředitel 

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 

o 6. 12. 2019 

Ing. Jiří Šoukal, CSc., jednatel, 

Ing. Jan Nevěřil, jednatel 
C'NTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. 
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( 
o 6. 12. 2019 

Dne ... ...... „ .... . .... .. ...... „ . . „„ .. . ... . . 

Milan Strat" , jednatel 
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. 

//. 1t. 1~/f 

Ing. Jiř Kubáň, ·ednatel 
Vaku m servis s. r. o. 

a 

O - 4 -12- 2019 ne„„„.b .. „„ ....... „.„ . .. .. „ . .... • . . 

doc. Tomáš Machula, Ph.O., Th.D., rektor 
Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Ing. Jiří Ple Se., ředitel 
ústav term m chaniky AV ČR, v. v. i. 
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