
Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci a využití výsledků
uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“)

při řešení projektu

»Stanovení dlouhodobé aktivity HDS katalyzátorů metodou zrychlené deaktivace«

evidenční č. smlouvy uživatele infrastruktury: 2018 - 12

evidenční č. smlouvy hostitelské organizace: 18-025

1. Smluvní strany

Uživatel infrastruktury:

Obchodní firma: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (dále jen VSCHT)

Sídlo: Technická 5, 166 28 Praha 6

Zastoupená: UI UI prorektorem pro vědu a výzkum

IČ:

DIČ:

60461373

CZ60461373

Zřízena zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

a

hostitelská organizace: 

Obchodní firma: 1Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (dále jen UniCRE) 

Revoluční 1521/84, 400 01, Ústí nad LabemSídlo:

Zastoupený: UII lU I ,  předsedou představenstva a

.UI, místopředsedou představenstvaUII

IČ:

DIČ:

62243136

CZ62243136

zapsaná v obch. rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 664

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek k výše uvedené smlouvě:



1. Prodloužení Smlouvy

Strany se dohodly na prodloužení platnosti Smlouvy, a to do 30. 11. 2018. V ostatním zůstává Smlouva

beze změny.

2. Závěrečná ujednání

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jeden (1).

2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva naplňuje požadavky, uvedené v zákoně 

č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním sou

hlasí. V registru smluv nebudou uveřejněny informace, které nelze poskytnout v souladu s před

pisy upravující svobodný přístup k informacím (zejm. zákon č. 106/1999 Sb.), stejně jako ob

chodní tajemství smluvních stran. Zadat smlouvu do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje 

uživatel infrastruktury, a současně se zavazuje zaslat hostitelské organizaci potvrzení o uveřejnění 

smlouvy bez zbytečného odkladu na adresu UI UI. Registrující 

smluvní strana se zároveň zavazuje znečitelnit údaje, označené ve smlouvě tímto symbolem 

„UI UI“.

2.4. Smluvní strany sjednávají, že v období od 1. 1. 2018 do okamžiku uzavření tohoto dodatku se 

oprávnění a závazky smluvních stran řídí analogicky touto smlouvou.
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Příloha:
Věcná náplň řešení projektu na dobu řešení uvedenou v článku 1 tohoto dodatku obsahující minimálně 
název projektu, cíle projektu, časový harmonogram vč. etap, specifikace částí infrastruktury CATPRO 
plánovaných pro řešení projektu, rozsah poskytovaných služeb hostitelskou organizací, specifikace 
možných technických rizik a možnosti jejich eliminace a způsob provedení experimentů.
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