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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení
Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, státní příspěvková organizace
Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha l
IČO: 00025798
DIČ: CZ00025798
Zřízená Opatřením Ministerstva životního prostředí
jednající: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel
Kontaktní osoba:
(dálejen ,, Objednatel")

ČOS
CwMlnípodddna

800023550?
Ev. č.: časj2oo7oä2o2o
Lmjm.: 110 18.122020
Čklo jednací:

a

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Sídlo: Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, 16629
IČO: 68407700
jednající:
(dálejen ,,Zhoto

Preambule

Smluvní strany se niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Smlouvou o dílo
s nehmotným výsledkem, evidenční číslo: 720015 ze dne 13. 5. 2020 (dále jen ,,Smlouva")
dohodly na uzavření dodatku č. l, kterým dochází k úpravě ČI. II odst. 2.1 Smlouvy (Doba a
místo plnění) a dále k úpravě přílohy č. 2 Harmonogram a rozpočet:

II. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plněni uvedené v ČI. II odst. 2.1: Zhotovitel je
nově povinen realizovat Dílo nejpozději do 15. 9. 2021.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě přílohy č. 2 Harmonogram a rozpočet:

B000235507



Měsíc a rok ukončení Výstupy etapy
etapy

Etapa l 2/2021 Vyhotovení a předání
koncepčního GeoDFN modelu

Etapa 2 9/2021 Vyhotovení a předání finálního
GeoDFN modelu zadavateli

Rozpočet:

Datum dokončení Částka k fakturaci bez DPH

Etapa 1 2/2021 150 000,-

Etapa 2 9/2021 580 000,-

Důvodem úpravy termínů plnění je skutečnost, že v důsledku vyhlášení nouzového stavu a
s ním spojenými restrikcemi došlo k úpravě termínů fakturací se Zadavatelem prací
(společnost SÚRAO) a proto bylo nezbytné provést úpravu také ve Smlouvě se Zhotovitelem.

Společná a závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
1.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění v registru provede Objednatel.
1.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech provedeních, každá ze Smluvních stran obdrží dvě

vyhotoveni.
1.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a

srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem
souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



V.. 1ML. ,,, 15 -i:- 2020 V Praze dne

za Zhotovitele ?-^za Objednatele

Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník

hsdmd Uč=cINcgvpRAa
FAK'AJTA
106 29 Praha ô, 7

eN U):

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D, ředitel


