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DODATEK Č.1 

SMLOUVY O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU VÝZKUMU 
, v,, o, , 

A VYVOJE A O VYUZITI VYSLEDKU VYZKUMU A VYVOJE 
Číslo smlouvy VUT: 044669/2017 /01 

CAMEA, spol. s r.o. 

Sídlem: 
IČ: 

DIČ: 

Kořenského 1664/25, 621 00 Brno 
60746220 

CZ60746220 

Bankovní spojení: 19-5141610227 /0100, vedený u Komerční banky pobočka Brno - město 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18823 
Zastoupená: Ing. Peterem Honcem, Ph.D. - jednatel společnosti 
na straně jedné a dále v textu též jako „Příjemce" 

a 

Vysoké učení technické v Brně 

Sídlem: 
IČ: 
DIČ: 

Antonínská 548/1, 60190 Brno 
00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR) 

CZ00216305 
Bankovní spojení: 27-8684040287 /0100 vedený u Komerční banky, pobočka Brno-město 
Zastoupené: prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem 
na straně druhé a dále v textu též jako „Další účastník 1" 

a 

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 

Sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

Pod vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8 

67985556 

CZ67985556 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 8, 131003527 /0300 
Zapsána v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, spisová značka 17113/2006-34/ÚTIA 
Zastoupená: ředitelkou ústavu Doc. RNDr. Jiřinou Vejnarovou, CSc. 
na straně třetí a dále v textu též jako „Další účastník 2" 

dále společně tento dodatek smlouvy označuje Dalšího účastníka 1 a Dalšího účastníka 2 jako „další 
účastníci" 

dále tento dodatek smlouvy označuje Příjemce, Dalšího účastníka 1 a Dalšího účastníka 2 jako 
,,smluvní strany" 
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I. 

Účel dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2017 Smlouvu pro projekt o účasti na řešení projektu výzkumu
a vývoje a o využití výsledků výzkumu a vývoje pro projekt reg. č. TH03010330 Barevný Obraz v
prostředí "Realtime Embedded Computing" (dále jen „Smlouva").

2. V textu Smlouvy došlo k písařské chybě v určení částek vlastních zdrojů, které strany vkládají do
řešení projektu; tento dodatek odstraňuje tyto chyby a dosahuje tak souladu textu Smlouvy
s původním úmyslem a dohodou stran.

li. 

Předmět dodatku 

1. V čl. V. odst. 6. Smlouvy nově zní:

,,6. Smluvní strany ujednávají, že jejich vklad do spolupráce na řešení projektu je: 

a) ze strany příjemce: 6 622 000 Kč

b) ze strany dalšího účastníka 1: 30 000 Kč.

c) ze strany dalšího účastníka 2: O Kč

o smluvních sankcích není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu vzniklé škody, kterou

je oprávněna vymáhat samostatně."

2. Ostatní části Smlouvy se nemění.

Ill. 

Závěrečná ustanovení 

1. tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění; zveřejnění zajistí další
účastník 1.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dva (2).

V Brně dne k.�.'WI� V Brně dne 1 3 ·06- 2019

camea. spol. s r.=·r---...J 
Kofenského 25, 621 00 Brno 
tel./fax: +420 541 228 874 -1-

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, 
rektor 
za Dalšího účastníka 1 

VPr 

Ústav teori� iilform�ce 

a antorn.stizacc AV ČR, v.v.i.

2 1 06 201f od Vodárei1skou věží 4
· 

182 08 Praha 8 
"'-·- @ .-.J 

Doc. RNDr. Jiřinou Vejnarová, CSc. 
ředitelka ústavu 

za Dalšího účastníka 2 
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6 220, DIČ: CZ60746220 
I@ mea.cz 

Ing. eter Honec, Ph.D. 
jednatel společnosti 
za Příjemce 
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