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Dodatek č. 2 ke smlouvě o reklamě
uzavřené 20. 5. 2016 podle odst. (2) § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy mezi níže uvedenými smluvními stranami
č. smlouvy Příjemce: 1713900 14683 (nové číslování 004353/2016/00)
č. smlouvy Sponzor:
(dále jen „smlouva“)

Slovácké Strojírny, a.s.
sídlem: Nivnická 1763, 688 28 Uherský Brod
IČ: 00008702, DIČ: CZ00008702
zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 222
zastoupená: Ing. Jiřím Rosenfeldem CSc., statutárním ředitelem
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 8010-309000893/0300

(dále jen „Sponzor“)


a


Vysoké učení technického v Brně
sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Pro součást:
Fakulta strojního inženýrství 
se sídlem: Technická 2896/2, 616 69 Brno (kontaktní adresa)
IČ: 00216305, DIČ: CZ 00216305
sídlem: Technická 2896/2, 616 69 Brno
zřízeno dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nezapisuje se do OR
zastoupeno: Ing. Petrem Tesařem, tajemníkem fakulty
zástupce pro věcná jednání: doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D., proděkan
bankovní spojení: ČSOB, 111043724/0300 

(dále jen „Příjemce“)


Smluvní strany se s ohledem na mimořádné okolnosti související s pandemií koronaviru SARS CoV 2 dohodly na změně smlouvy následovně:


	Obě smluvní strany berou na vědomí, že slavnostní předávání „Ceny průmyslového podniku“, které probíhá při promoci, se v roce 2021 neuskuteční a tato aktivita (čl. 2 odst. 1 písm. d) bod a. a čl. 2 odst. 3 smlouvy) tedy nebude součástí reklamní a propagační činnost, kterou měl Příjemce Sponzorovi poskytnout v roce 2021. S obnovením slavnostního předávání „Ceny průmyslového podniku“ smluvní strany počítají v roce 2022, o čemž se budou vzájemně informovat. 
	Smluvní strany se pro rok 2021 dohodly na snížení sponzorského příspěvku a ujednávají, že Sponzor pro rok 2021 uhradí Příjemci sponzorský příspěvek ve výši 30.000,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH v zákonné výši),  a to do 30. 6. 2021. 


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

V Brně dne
V Brně dne 


Za Příjemce:
Za Sponzora:


Ing. Petr Tesař
Ing. Jiří Rosenfeld CSc.
tajemník fakulty
statutární ředitel 


