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DODATEKČ.3 

KE SMLOUVĚ ZE DNE 30. 11. 2017 O SPOLUPRÁCI PŘI SMLUVNÍM VÝZKUMU 

{dle ustanovení§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 

č. smlouvy Fakulty 039929/2017/03 

Tento dodatek (dále jen „Dodatek") smlouvy o spolupráci ze dne 30. 11. 2017 s předmětem Analýza 

současných trendů a metod pro zpracování 3D dat (dále jen "Smlouva") je uzavírán mezi: 

1. TESCAN 3DIM, s.r.o.

se sídlem Libušina tř. 21a, 623 00 Brno, IČ: 26237555, DIČ: CZ26237555 

jednající prostřednictvím Mgr. Michaela Mládka, jednatele 

(dále jen "Partner") 

a 

2. Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou informačních technologií

se sídlem Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 

jednající v souladu s čl. 49 Statutu VUT a§ 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

prostřednictvím prof. Dr. Ing. Pavla Zemčíka, děkana FIT VUT v Brně 

bankovní spojení: účet č.: XXXXXXXXXXX vedený u Komerční banky, pobočka Brno-město (dále 

jen „Fakulta") 

(Partner a Fakulta jsou dále společně nazýváni též jen jako "Smluvní strany" a jednotlivě jako 

"Smluvní strana"). 

1.Předmětem tohoto Dodatku je úprava odměny za realizaci předmětu spolupráce v období od 1. 10.

2018 do 31. 12. 2018 na základě rozšíření předmětu spolupráce o další trénování konvolučních 

neuronových sítí. 

2. Strany se dohodly, že čl. 5.1 Smlouvy nově zní:

„Partner uhradí Fakultě za realizaci Předmětu spolupráce dle této Smlouvy odměnu 798.000,-- Kč

(slovy sedm set devadesát osm tisíc korun českých) {dále jen "Odměna") a to bezhotovostním 

převodem na účet Fakulty. Spolu s Odměnou uhradí Partner i DPH v zákonné výši." 

3. Strany se dále dohodly, že čl. 5.2 Smlouvy nově zní:
,, Splátka k faktuře vystavené k 31. 3. 2018 bude činit 145 500,- (sto čtyřicet pět tisíc pět set) Kč, 

splátka k faktuře vystavené k 30. 6. 2018 bude činit 217 500,- (dvě stě sedmnáct tisíc pět set) Kč, 

splátka k faktuře vystavené k 30.9.2018 bude činit 217 500,- (dvě stě sedmnáct tisíc pět set) a 

splátka k vyhotovení předávacího protokolu na základě přílohy č. 1 bude činit 217 500,- (dvě stě 

sedmnáct tisíc pět set) Kč." 

1 



4. Strany se dále dohodly, že část Pl.2 druhá věta přílohy č. 1 nově zní:

,, V období od 1. 4. do 31. 12. 2018 se tento rozsah sjednává na 36 hodin týdně."

S. Další ujednání Smlouvy ani její Přílohy č. 1 se nemění.

6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu.

7. Tento Dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv je

dobrovolné nad rámec zákonné povinnosti, neboť jde o doplňkovou činnost vysoké školy a že je

zajistí Fakulta.

8. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze

Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík 

za FIT VUT v Brně 

Mgr. Michael Mládek 

za TESCAN 3DIM, s.r.o. 
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