
Dodatek č. 1 

smlouvy o účasti na řešení projektu 
s názvem „Automatizace formální verifikace" 

č.sml. VUT019378/2018/01 

(dále jen „dodatek"). 

1. Hlavni příjemce dotace:

Hcneywell lnternational s.r.o. 
se sídlem V Parku 2325/16, 148 00 Praha 4 - Chodov 
IČ 27617793 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119257 
Bankovní spojení: BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka česká republika; Ovocný trh 1096/8, 

� 
117 19 Praha 1, č. ú.: XXXXXXXXXX
Řešitel: Tomáš Kratochvíla 
(dále jen „Honeywell") 

a 

2. Další účastník projektu

Vysoké učeni technické v Brně 
se sídlem Antonínská 1/548, 602 00 Brno-město 
IČ00216305 
Bankovní spojeni: Komerční banka. a.s., pobočka Brno; č.ú.: XXXXXXXX

Dalšl řešitel: prof. Ing. Tomá� Vojnar, Ph. O.

(dále jen „VUT") 

(dále jen společně také jako «smluvní strany") 

,. 

Účel dodatku 

Smluvní strany uzavřely spolu s dalšími dvěma účastníky dne 11. 2. 2019 smlouvu o účasti na řešení 
projektu Automatizace formrilni verifikace, jejímž obsahem je mj. povinnost HoneyweUu 
bezhotovostně převádět VUT příslušnou část podpory (dotace) dle Závazných parametrů projektu. 
Tímto dodatkem Smluvní strany odstraňují chybu v čísle bankovního účtu VUT uvedeném v záhlaví 
shora uvedené smlouvy o účasti. S ohledem na to, že právnl povinnost převodu poměrné části dotace 
zavazuje pouze Honeywell, tento dodatek se uzavírá pouze mezi Honeywellem a VUT. 

li. 

Předmět dodatku - změna textu 

Číslo účtu VUT uvedené jako bankovní spojení VUT v záhlaví smlouvy o účasti na řešení projektu 
Automatizace formálnf verifikace ze dne 11. 2. 2019 se mění tak, že nově zní: 

,.XXXXXXXXXXX". 
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Ill. 

Závěrečná ustanoveni 

1. Tento dodatek je uzavřen ke dni podpisu Smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejněni

smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podminkach účinnosti

některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv}, ve znění

pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž každý Smluvní strana obdrží po jednom.

Účastník smlouvy 

Honeywell lnternational s.r.o. 

Účastník smlouvy 

Vysoké učení technické v Brně 

Funkce, jméno a podpis 

Mgr. David Kozák 
jednatel 

Funkce, jméno a podpis 

P1of RND• Ing Petr Štěpánek, CSc 
dr h c 
rektor 
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