
Dodatek č. 1  

k Partnerské smlouvě 

 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami:  

 

1. Astronomický ústav Akademie věd České republiky  

Sídlo: Fričova 298, Ondřejov, 25165  

Zastoupen ředitelem ústavu: Prof. RNDr. Vladimírem Karasem, DrSc.,  

IČ: 67985815  

(dále jako “vedoucí partner”)  

  

2. Slezská univerzita v Opavě 

Sídlo: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava  

Zastoupena rektorem: Doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., 

IČ: 47813059

DIČ: CZ47813059  

Banka: Československá obchodní banka 

Číslo účtu:  

 

(dále jako „partner“) 

(společně smluvní strany označeny dohromady též jako „partneři“) 

  



Čl. 1 

Partnerská smlouva  
 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19. 10. 2020 partnerskou smlouvu (dále jen 
„smlouva“), na jejímž základě je mezi těmito smluvními stranami dohodnuta spolupráce na 
programu Evropské vesmírné agentury (dále „ESA“) PRODEX v rámci projektu: Dodávka 
zařízení v rámci čínské rentgenové mise eXTP (Hardware contribution to the Chinese X-ray 
mission eXTP). 

 
2. V souladu s čl. 3 odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy, a to tak, jak 

je uvedeno v článku 2 tohoto dodatku. 
 

Čl. 2 

Změny smlouvy  

1. Pro účely této smlouvy se pojmy „hlavní partner“ a „vedoucí partner“ považují za synonyma. 

2. Text v čl. 1. odst. 8 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní takto: 

„Partneři se zavazují, že budou na výše uvedeném projektu spolupracovat v uvedeném 
rozsahu na eXTP misi od 1. 7. 2020 do 28. 2. 2022.„ 
 

3. Text v čl. 2. odst. 1 smlouvy se doplňuje o následující text:  

 „Partner je povinen vést oddělenou účetní evidenci na samostatné zakázce, poskytnuté finanční 
prostředky řádně vyúčtovat a vedoucímu partnerovi prokázat účetní sestavou nejpozději k 15. 
dni měsíce, ve kterém bude vedoucí partner předkládat vyúčtování Evropské vesmírné 
agentuře". 

4. Text v čl. 2. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní takto:  

„Nebude-li dohodnuto jinak, vedoucí partner bude provádět platby partnerovi bez zbytečného 
odkladu poté, co sám obdrží platbu od Evropské vesmírné agentury, nejméně však 2x ročně.“ 
 

5. V článku 2 se ruší odstavec 3 smlouvy. 

6. V článku 2 se dosavadní odst. 4 označuje jako odst. 3. 

  



Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy 
dojde k jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení.  

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Praze dne…… 01. 12. 2020 …………….    V Opavě dne ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí partner   

Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. 

Astronomický ústav AV ČR 

Partner 

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 

Slezská univerzita v Opavě 




