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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 
 

(dále jen „dodatek“) 
 
Kancelář Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO  
Se sídlem: Rytířská 31, 110 00 Praha 1 
IČ:  68378637 
DIČ: CZ68378637 (není plátcem DPH) 
Bankovní spojení: 27639031/0710 
zastoupená: Mgr. Jiří František Potužník  
  generální komisař účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO  

 
(dále jen „KGK“)  
 
a 
 
 
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu 
se sídlem:  Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
IČ:  47609109 
DIČ: CZ47609109 (není plátcem DPH) 
Bankovní spojení: 19-1525001/0710 
zastoupeno: Ing. Rudolf Klepáček Ph.D. 
 ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb 
 
(dále jen „MPO“) 
 
a 
 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, příspěvková organizace 
se sídlem:  Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
IČ:  00001171 
DIČ: CZ00001171 
Bankovní spojení: 87434011/0710 
zastoupeno: Ing. Radomil Doležal, MBA 
 generální ředitel 
 
(dále jen „CzechTrade“), (MPO a CzechTrade společně a nerozdílně jako „Partneři“)  
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

A. KGK je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, 
jejímž předmětem činnosti je příprava, zajištění a organizace zastoupení České republiky na 
Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji (dále jen „EXPO 2020“); 

B. KGK a Partneři uzavřeli dne 1. 7. 2019  Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“),  

C. v souvislosti s přípravou účasti České republiky na EXPO 2020 a v souladu s podmínkami účasti 
České republiky stanovenými organizátorem této výstavy má KGK v úmyslu prezentovat Českou 
republiku v souladu s koncepcí schválenou vládou České republiky prostřednictvím zejména 
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českých podnikatelských subjektů a jiných institucí v prostorách pavilonu České republiky na EXPO 
2020 (dále jen „Pavilon“); 

D. bylo rozhodnuto o odložení konání EXPO 2020 o jeden rok, tj. EXPO 2020 se bude nově konat 
v termínu od 1. 10. 2021 – 31. 3. 2022, a to v návaznosti na celosvětovou pandemii COVID-19; 

E. KGK a Partneři mají zájem sjednanou spolupráci uskutečnit v novém termínu konání EXPO 2020 

 
 
dohodly se Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, na změně a doplnění Smlouvy takto: 
 
 

I. 
Předmět Smlouvy a prohlášení stran 

 
Dodatkem není tento článek dotčen. 

II. 
Nájem – expoziční prezentace Partnerů 

1. K odst. II.1 si Smluvní strany sjednávají, že Předmět nájmu je vymezen v Příloze č. 1 tohoto 
dodatku Smlouvy a termíny „od 15.1.2021 do 29. 1. 2021“ se nahrazují datem „15.1.2022 do 
29.1.2022“.  

2. K odst. II.2 si Smluvní strany sjednávají, že datum „31.3.2020“ se nahrazuje datem „28. 2. 2021“. 

3. K odst. II.9 si Smluvní strany sjednávají, že splatnost záloh, má-li nastat až po účinnosti tohoto 
dodatku Smlouvy, se prodlužuje o 1 rok. KGK vystaví Partnerům fakturu, kde vyúčtuje i přijaté 
zálohy od Partnerů k 31. 3. 2022. 

4. K odst. II.13 si Smluvní strany doplňují, že zde upravené právo KGK vzniká již okamžikem uplynutí 
doby dle bodu II. 1 výše v tomto dodatku. 

III. 
Další práva a povinnosti Partnerů 

1. K odst. III.4 Smlouvy si vzhledem k posunutí konání EXPO 2020 potvrzují uskutečnění plnění ke dni 
31. 3. 2022, kdy KGK provede vyúčtování. 

IV. 
Další práva a povinnosti KGK 

1. V odst. IV.1 se název: „Official Partner of EXPO 2020 for Czech Republic“ nahrazuje názvem 
„Official Partner of the Czech Republic participation at EXPO“. 

 

V. 
Důvěrnost informací 

Dodatkem není tento článek dotčen. 



3 

VI. 
Trvání a zánik smlouvy 

1. Odst. VI.2 se mění tak, že jeho první věta zní, že: „Smlouva se uzavírá na dobu určitou do jejího 
splnění, nejpozději však do 7. 4. 2022.“  

 
Závěrečná ustanovení Dodatku 

1. Veškerá ustanovení (jednotlivé věty Smlouvy) nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny 
v platnosti.  

2. Tento dodatek Smlouvy nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, podléhá-li takovému 
povinnému uveřejnění, jinak dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, každá ze Smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

 
 

NA DŮKAZ SOUHLASU S VÝŠE UVEDENÝM PŘIPOJUJÍ SMLUVNÍ STRANY SVŮJ PODPIS NÁSLEDOVNĚ: 

 
Datum: 4. 1. 2021            Datum: 13. 1. 2021 
 
 
Kancelář Generálního komisaře           Ministerstvo průmyslu a obchodu 
účasti České republiky na      
Všeobecné světové výstavě EXPO 
 
 
________________________            ________________________ 
Mgr. Jiří František Potužník                         Ing. Rudolf Klepáček Ph.D. 
generální komisař účasti České republiky          ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb  
 
 
 
 
               Datum: 27. 1. 2021 
 
                                                                                              Česká agentura na podporu obchodu 
 
 
 
 
                                                                                              ________________________ 
                                                                                              Ing. Radomil Doležal, MBA 
                                                                                              generální ředitel 
 
 
 
 


