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525381 12.12.2018 

Dodatek č. 1 
k licenční smlouvě ze dne 5. 12. 2018 

Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav zemědělský 
organizační složka státu 
IČ 00020338, DIČ CZ00020338 - 

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
jejímž jménem jedná Ing. Daniel J urečka, ředitel ústavu 
na straně druhéjako „objednatel“

a 

ICZ a.s. 
se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO 25145444, DIČ cz 699000372 
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 4840 
zastoupená Ing. Jiřím Votrubou, na základě plné moci 
dále jen jako ,,Zhotovitel“ 

V souladu čl. XVII. odst. 6 licenční smlouvy č. 487/2018 ze dne 5. 12. 2018 (dálejen ,,smlouva“) 
uzavírají tento 

Dodatek č. 1 

I. 

Předmět dodatku 

1. S ohledem na povinnost objednatele dodržovat rozpočtová pravidla České republiky, smluvní 
strany uzavřely tento dodatek vztahující se ke změně platebních podmínek uvedených V čl. VII. 
odst. 3 písm. a) smlouvy, a to pro období od zahájení plnění do 28. 2. 2019. 

II. 

Platební podmínky 

1. Smluvní Strany se dohodly, Že zhotovitel bude oprávněn fakturovat řádně dokončenou 1. část 
(fázi dodávky) do 14. 12. 2018 na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného 
garantem ÚKZÚZ a dílčí faktury se splatností do 14 dnů od jejího doručení objednateli. Takto 
vystavená faktura bude objednateli doručena nejpozději 17. 12. 2018. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude oprávněn fakturovat řádně dokončenou 2. část 
(fázi dodávky) do 31. 1. 2019 na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného garantem 
UKZUZ a dílčí faktury se splatností do 60 dnů od jejího doručení objednateli.



Smluvní Strany se dohodly, že zhotovitel bude oprávněn fakturovat řádně dokončenou 3. část 
(fázi dodávky) do 28. 2. 2019 na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného garantem 
UKZUZ a dílčí faktury se splatností do 30 dnů od jejího doručení objednateli. 
Platební podmínky za řádně dokončenou 4. část (fázi dodávky) do l. 4. 2019 se již budou řídit 
článkem čl. VII. odst. 3 písm. a) smlouvy. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají nezměněny. 

Tento dodatek je Sepsán ve dvou Stejnopisech, Z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. 

Zhotovitel prohlašuje, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné 
důvěrné informace a je srozumčn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní V registru 
smluv. 

Tento dodatek nabývá účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv. 

Smluvní Strany prohlašují, že se řádně seznámily S obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly 
a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, 
vážné a omylu prosté vůle, nikoliv V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojuji pod tento dodatek Své podpisy. 

V Praze dne 1 2 -12- Žilla V Brně dne 1 Z -12- 2018

......... . . ..... .. 
Ing. Jiří Votruba Ing. Daniel urečka 
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PLNÁ MOC 
ICZ a.s., IČ: 25145444, se sídlem Na hřebenech 11 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 484 (dále jen „Zmocııítel“) 

tímto uděluje plnou moc 
ing. Jiřímu Votrubovi, dat. nar. 18. července 1969, trvale bytem V Chobotě 1884/28, 251 01 Ríčany (dále jen ,,Zm0cněnec“), 

aby za Zmocnitele činil veškerá právní jednání a jiné úkony v obchodních vztazích (včetně vztahů týkajících Se veřejných zakázek ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., Zákon O Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). v nichž cena předmětu plnění vyjádřená peněžní částkou nepřesáhne částku l3.000.000,-Kč (Slovy třináct miliónů koıun českých) S tím, že půjde-li O opakující se plnění, je Základem pro výpočet tohoto limitu součet ceny všech opakujících se plnění bez DPH. 

Tato plná moc nezahrnuje oprávnění Zmocněnce nakupovat a Zcizovat cenné papíry, obchodní podíly, uzavírat Smlouvy o prodeji části nebo celého podniku, Zprostředkovatelské Smlouvy, smlouvy O Sdružení, Smlouvy příkazní či mandátní, Smlouvy nájemní, podnájemní či leasingové, přijímat a poskytovat úvěry, Sjednávat odstupné, podepisovat Směnky, zcizovat nemovitosti a zatěžovat je právními závazky. Zmocněnec dále není na základě této plné mocí oprávněn uzavírat jakákoli narovnání a zavazovat Zmocnitele jakýmikoli ručitelskými Závazky. 
Tato plná moc nahrazuje jakoukoli plnou moc dříve udělenou Zmocněnci Zmocnitelem ohledně výše uvedeného předmětu plné moci. 

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. 

lng. Bohuslav Cempírek 
předseda představenstva 

ICZ a.S. 

Zmocnění přijímám v plném rozsahu. 

Ing. Jiří ”Votruba 




