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DODATEK C. 1
k Licenční smlouvě č.084/í61930

Pelargonium x zonale Fí

uzavřený níŽe uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

YJ^'klľlŁlLústavem slLVA TAROUGY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.ICO: 00027073

a

bytem Květnové náměstí 391,252 43 Průhonice, ČR
zastoupeným ředĺtelem Doc. RNDr' lvanem Sucňarou, CSc
(dále jen,,VÚKoz")

společností Gerný Seed s.r.o.
ICO: 04431049
se sídlem Husova 139, 55.ĺ 01 Jaroměř, ČR
19słoupenou jedĺatelem 

-

(dále jen,,spol. cenľ.lÝ sEED)

ľÚKoz a spol. ČenľĺÝ SEED jsou dále téŽ společně označovánijako ,,Smluvní strany.)

tento
Dodatek č. 1 k Licenční smtouvě č. 084/í6/930 ze dne 30.1í.2016

(dále jen ,,Dodatek č. í")

1. Úvodní ustanovení

1.1.

1.2.

2.1

Smluvní strany mezi sebou uzavřeli dne 30.í1.2016 Licenční smlouvu i,. o84t16tg30, na jejíŽzákladě poskytl vuKozspol. ČeRľÝ srro nevýhradní licenáĺ'na produkci, marketing a prodejvybraných F1 odrůd Pelargonium x zonaĺe, vyslečntenycrl ve ýÜxoZ (dálejen ,,Smlouva.).

Smluvní strany mají zájem dohodnout se na změně někteny'ch ustanovení Smlouvy, tak jak je
uvedeno v tomto Dodatku č. 1.

2. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, Že Článek 'ĺ.1. Smlouvy nově zní takto:

,,Tĺmto kontraktem y9K9z^,u!ěl.uie soot' ČrnruÝ SEED nevýhradnÍ licenci na produkci,
yark9tin_g a prodej 

Ę1 9drťld Petargonium x zonale, vyslechtěnýćh iá voŘđz vbrťlhonicĺchllq-o Plavcovou, které jsou uvedeńy V seznamu odrůd, nere v'ÚŘ|oi pošxirl"'spol. ČeaĺlÝSEED k licenčnĺmu mnoŽenĺ (dáte jen ,,Seznam odrŮd"). Seznam odrild tvořĺ nedĺlnou součásŕ
této smlouuy a je obsažen v přĺloze c. 1 této smtouvy. VÚKoz po9;iyne špoi-čeÄlvýśĚĚŕ'
vegkeĘ in.formace potřeb.né k ynoženĺ výše uvedených odrůd.'vÚxoz je'opraviěn kvýkonupráva, ke kterému poskýt nevýhradnĺ ticeńcidte této śmtouvy.,,

Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 'ĺ tohoto Dodatku č. 1.

Smluvnístrany se dohodly' Že článek 2 Smlouvy nové znítakto:

"v-Ú!<9Z. ąo9kytuje spo/. ČeRNÝ sreo právo použĺt prťlhonické linie k novošlechtěnĺ zanásledujĺcích podmínek:
a) ze všech odrůd .vyšlechtěnýcĘ spol.- CERNÝ SEED. s výhradnĺm či částečným pouŽitĺm

prťthonických liniĺ bude spoL leRlĺÝ sero phtit VÚKoŻ ticenení poplatek ve v,ýši 30 %

2.2.

2.3.



3.í.

3.2.

3.3.

stanovené ceny v čl. 4.1 této smtouvy od roku jejich zavedenĺ do prodeje až do konce
Ĺlčinnosti této smlouvy.

3. Závéreć,ná ustanovení

Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávajÍ beze změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek ě. 1 je podepsán ve dvojím vyhotovení' přiČemŽ kaŻdá strana obdrŽí jedno

vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1 - Seznam odrůd.

V Průhonicích dne 1. 04.2019 V Jaroměři dne 1. 04. 2019

Výzkum TAROUCY
pro krajĺnu a okrasné zahradnictví, v.v.i

Doc. RNDr. lvan Suchara, CSc.,
PhDr. Jan
jednatel

ředitel

3.4.


