
DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 1.10.2018 (dále jen „Smlouva") 
č. dodatku Zhotovitele: 019812/2018/01 

Smluvní strany: 

GEODROM, s.r.o. 

Sídlo: Hlavní 133/32, 662 48 Moravany 
IČO: 29305381, DIČ: CZ29305381 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. c 72875
Zastoupená panem Ing. Jiřím Habrovcem, jednatelem společnosti 
(dále jen „Objednatel") 

a 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta informačních technologií (dále jen „FIT VUT") 

Sídlo: Božetěchova 1/2, 612 66 Brno 
IČO: 00216305, DIČ: CZ00216305 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno-město: číslo účtu: XXXX 
Zastoupená prof. Dr. Ing. Pavlem Zemčíkem, děkanem FIT VUT 
(dále jen „Zhotovitel") 

uzavírají dnešního dne tento dodatek smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami 1.10.2018 (dále jen 
,,Dodatek"): 

I.Účel Dodatku

Účelem Dodatku je navýšení objemu práce v hodnotě 108 000 Kč bez DPH a prodloužení doby pro 

jeho zhotovení do 28. 2. 2019 v rámci realizace Díla (tj. experimentálního ověření vlastností 

přenosného 3D mapovacího systému, vymezeného podrobněji v čl. li. odst. 2 Smlouvy). 

li.Předmět Dodatku

1. Čl. li. odst. 1 Smlouvy nově zní: ,,Smluvní strany se dohodly, že Dílo splňující požadavky

Objednatele dle článku li. odst. 2 této Smlouvy bude předáno nejpozději do 28. 2. 2019."

2. Čl. Ill. odst. 1 Smlouvy nově zní: ,,Smluvní strany se dohodly, že cena Díla definovaného v článku li.

této smlouvy činí 205 010,- Kč (dvě stě pět tisíc deset korun českých) bez DPH a již zahrnuje odměnu za

udělení licence dle čl. V této Smlouvy."

3. Ostatní části Smlouvy se nemění.
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Ill. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. 1. 2019; výslovným
záměrem smluvních stran je zpětná účinnost tohoto Dodatku.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2
vyhotoveních.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou si vědomy, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, byť jde o doplňkovou činnost vysoké školy.
Uveřejnění v registru smluv zajistí Zhotovitel.

G odrom, s. r. o. 
ng. Jiří Habrovec, jednatel 
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v Brně dne 1 a Dl. 1JH

Vysoké učen�ně, 
Fakulta informačních technologií 
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, děkan 
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