
Interna I 

Dodatek č. 1 
ev. č.: 923434-00-01 

ke „Smlouvě o partnerství", 
ev. č. 923434-00-00, ze dne 17. 4. 2020 (dále jen „Smlouva") 

mezi: 

Československá obchodní banka, a.s. 
Se sídlem: Radlická 333/150, 150 57, Praha 5 
IČO: 00001350 
DIČ: CZ699000761 
Zastoupená: 

Zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 
(dále jen „partner") 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Zastoupená: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem 
Nezapsaná v obchodním rejstříku . Veřejná VŠ - REŽIM EXISTENCE PODLE ZÁKONA Č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
(dále jen „dodavatel", kdy dodavatel společně s partnerem dále jen „smluvní strany") 

Čl. I. Úvodní ustanovení 

1. V čl. li odst. 1 písm. a) Smlouvy se dodavatel zavázal propagovat jméno a služby partnera při 
své činnosti v rozsahu dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „propagační 
aktivity"). 

2. V souvislosti s dopady epidemie COVID-19 nebylo možné ze strany dodavatele v roce 2020 
realizovat propagační aktivity dle Smlouvy v plném rozsahu, kdy s ohledem na vyšší moc 
a následná vládní omezení zejména ve vztahu ke shromažďování osob a s tím spojené úplné 
uzavření Pevnosti poznání pro veřejnost, které splnění závazků ze Smlouvy ze strany 
dodavatele částečně zabránily, smluvní strany výslovně prohlašují, že ze strany dodavatele 
nedošlo s ohledem na tuto výjimečnou situaci k porušení Smlouvy a dodavatel se nedostal 
do prodlení s jejím řádným a včasným plněním. 

3. S ohledem na nemožnost realizace části plnění ze Smlouvy ze strany dodavate le se proto 
smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, kdy za účelem této změny smluvní strany uzavírají 
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změní doba a rozsah vybraných propagačních aktivit 
specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek"). 
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Čl. li. Předmět dodatku 

1. S ohledem na skutečnost, že se v důsledku vládních opatření podaři lo z celkového počtu 10 
tematických akcí dodavatelem v roce 2020 uskutečnit pouze 4 akce, se bod č. 3 Přílohy č. 1 
Smlouvy v původním znění: 

„Umístěním loga partnera na plakátech k lOti tematickým akcím v průběhu roku 2020." 

zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

"Umístěním loga partnera na plakátech k 6 tematickým akcím v průběhu roku 2021." 

2. S ohledem na skutečnost, že v důs ledku vládních opatřen í partner neměl možnost realizovat 
klientský event s názvem „Den dětí v Pevnosti poznání", se bod č. 8 Přílohy č. 1 Smlouvy 
v původním znění: 

"Umožní partnerovi v prostorách centra realizaci 1 klientského eventu "Den dětí v pevnosti 
poznání", a to dne 5. 12. 2020. Za tyto služby nebude dodavatelem požadována další platba 
nájemného a ni jiných částech a na úhradu se započte část částky zaplacené partnerem dle této 
smlouvy, a to v maximálním rozsahu 36.725,- Kč vč. DPH. Parnter výs lovně souhlasí, aby si 
dodavatel ponechal celou částku dle této smlouvy, i když možnost klientského eventu "Den 
dětí v Pevnosti pozn ní" zcela ani z části nevyužije. Realizaci klientského eventu si zajistí na své 
náklady parnter sám." 

zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

„Umožní partnerovi v prostorách centra realizaci 1 klientského eventu v roce 2021, kdy 
přesný termín klientského eventu bude smluvními stranami sjednán dle potřeby partnera a 
časových a technických možností dodavatele. Za tyto služby nebude dodavatelem 
požadována další platba nájemného ani jiných částek a na úhradu se započte část částky 
zaplacené partnerem dle této smlouvy, a to v maximálním rozsahu 36.725,- Kč vč. DPH. 
Realizaci klientského eventu si zajistí na své náklady partner sám." 

3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že v rozsahu nedotčeném t ímto dodatkem byly 
propagační aktivity ze strany dodavatele realizovány v souladu se Smlouvou a v daném rozsahu 
se tak závazky dodavatele ze Smlouvy považují za řád ně a včas splněné. 

Čl. Ill. Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
provedení. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru 
smluv pod le 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. 

3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněným i osobami obou smluvních stran 
a úč i nnosti nabývá okamžikem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 
Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí dodavatel a o j eho uveřejnění bude neprodleně 
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informovat partnera na kontaktním e-mailu odborného garanta partnera uvedeném v Příloze 
č. 2 Smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že si nezačnou poskytovat žádné plnění na základě tohoto 
dodatku přede dnem jeho účinnosti . 

Za partnera : ---
v Praze dne .. 1!/(/! 1 

Správnost smlouvy za ČSOB elektronicky ověřili: 
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Za dodavatele: 

V Olomouci dne 1.8 •. Jl...„ 




