
DODATEKč. 2 

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

(dále jen „Smlouva NCK") 

uzavřené dne 29. S. 2018, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 16. 12. 2019 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 příjemce0) 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČ: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
zastoupená: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
1D datové schránky: ffsj9ei 
(dále jen „Další účastník projektu č. Sj 

(společně dále jen »Smluvní stronyj 

Na základě dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory č. 2018TN01000038 uzavřené dne 15. 
4. 2019 mezi českou republikou - Technologická agentura české republiky a Fyzikálním 
ústavem AV ČR, v. v. i. (dále jen »Smlouva o poskytnutí podpory"), kterým se prodlužuje doba 
trvání projektu č. TN01000038 s názvem „Národní centrum kompetence pro materiály, 
pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace0 do 31. 12. 2022. 
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uzavírají Smluvní strany tento 

Dodatek č. 2 Smlouvy NCK: 

1) Čl. IV. odst. 11. Smlouvy NCK se mění takto: 

Původní text: 

,,Účastníci projektu jsou povinni ukončit řešení Projektu nejpozději do 31. 12. 2020, 
nestanoví-li Závazné parametry řešení projektu jinak.,, 

se nahrazuje novým textem: 

11 ůtastníci projektu jsou povinni ukontit fefení Projektu nejpozdlji do 31.. 12. 2022. 11 

2) Další účastník č. S prohlašuje, že se seznámil se zněním dodatku Smlouvy o poskytnutí 
podpory. 

3) Hlavní příjemce se zavazuje tento dodatek č. 2 Smlouvy NCK zveřejnit v registru smluv 
v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. 

4) Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy NCK Smluvní strany 
připojují své podpisy, a to formou vlastnoručního nebo zaručeného elektronického 
podpisu. V případě vlastnoručního podpisu bude dodatek č. 2 Smlouvy NCK vyhotoven 
ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž Hlavní příjemce obdrží dvě (2) a 
Další účastník č. S jedno (1) vyhotovení. 

Dne ........................................... . 

Digitálně podepsal RNDr. 

Michael Prouza, Ph.D. 

Datum: 2020.12.29 

17:44:48 +01 '00' 

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

Dne ........................................... . 

Prof.Mgr. Dlgltálně podepsal 

Prof Mgr. Jaroslav Miller, 

Jaroslav Miller, Ph.o. MA 

Ph D MA 
Datum: 2020.12.18 

• • 14:16-.24+01'00' 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor 
Univerzita Palackého v Olomouci 
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