
Dodatek č.l smlouvy o provedení výzkumu

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen ,,OZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 76001 Zlín 
IČO: 70883521 
DIČ: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín 
číslo účtu: 27-1925270277/0100 
zastoupená: prof. Ing. Petr Sáhá, CSc. 
za věcné plnění odpovídá: Ing. Martin Bednařík, Ph.D.
(dále jen ,,zhotovitel“)

*2017001621

a

Moravskoslezský automobilový klastr, z. s.
se sídlem: Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Porubá 
IČO: 27041867 
DIČ: CZ27041867
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Brno 

číslo účtu: 382408043/0300 
zastoupena: Ing. Erich Zipser, prezident klastru 

ing. Ladislav Glogar, výkonný ředitel klastru 
registrace: vedená u Krajského soudu v Ostravě, značka L 7221 
(dále jen „objednatel^)

v tomto znění:

I. Úvodní ustanovení
1) Smluvní strany spolu dne 21. 12. 2016 uzavřely smlouvu o provedení výzkumu (dále jen 

,,Smlouva“).

II. Změna smlouvy
1) Článek IV. Cena díla, platební podmínky se mění tak, že nově zní takto:

2) Plán etap a financování projektu.
I. etapa
II. etapa 
II. etapa

1/2017-4/2017 
5/2017- 1/2018 
2/2018-6/2018

337 000 Kč 
1 952 500 Kč 

140 500 Kč

3) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.



/

III. Závěrečná ustanovení
1) Tento dodatek jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě tohoto dodatku vzniklé a 

výslovně neupravené jeho textem se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních 

norem, zejména OZ.
2) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom.
3) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení tohoto 

dodatku nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení. V případě, že by jakýkoli 
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z 
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany 
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části 
dodatku, jež pozbyl platnosti.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 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).

5) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, rozumí mu, souhlasí 
se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, 
na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 29. 12.2017 
Za objednatele

Ve Zlíně dne: 29.12.2017
Za zhotovitele

UV‘.

Moravskoslezský automobilový klastr, z. s. 
Ing. Erich Zipser, prezident tyástru

Univerzita To

Moravskoslezský automobilový klastr, z. s. 
Ing. Ladislav Glogar, výkonný ředitel klastru
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