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Dodatek č. 1 k LICENČNÍ SMLOUVĚ

(dále jen ,,Dodatek"), uzavřený niže uvedeného dne, měsíce a roku

Č. Poskytovatele: Č. Nabyvatele:

Severočeské doly a.s.

se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 495
zastoupena:

I
IČO: 49901982
DIČ: CZ699005746
bankovníspojenŕ Komerční banka, a.s., č. účtu 34005491/0100, IBAN CZ09 0100 0000 0000 3400
5491

jako poskytovatel na stra ně druhé
,(dále jen ,,Poskytovatel")

a
Česká geologická služba

státní příspěvková organizace zřízená opatřením MŽP č. 16/17 č.j.: MZP/2017/110/395
se sídlem Klárov 131/3, 118 21, Praha 1 - Malá Strana
IČO: 00025798
DIČ: CZ00025798
bankovní spojeni: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1Č. účtu: 87530011/0710
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních

- ve věcech technických a realizace

jako nabyvatel na straně jedné

(dále jen ,,Nabyvatel")

(Poskytovatel a Nabyvatel společně dále též ,,Smluvní strany", jednotlivě dále též ,,Smluvní strana")
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Interní

I. Úvodní ustanovení

|.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2021 LICENČNÍ SMLOUVU k poskytnutí důlně měřické a geologické
dokumentace prostoru obce Mariánské Radčice.

|.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ČI. Ill. odst. 3 LICENČNÍ SMLOUVY prostřednictvím tohoto
Dodatku.

II. Předmět Dodatku

11.1. Smluvní strany mění ČI. Ill. odst. 3 licenční smlouvy, který nově zni:

Ill.3. Nabyvatel není oprávněn Licenci podlicencovat, vyjma případu uvedeném v tomto odstavci
Smlouvy. Nabyvatel je oprávněn Licenci podlicencovat dle § 2363 OZ společnosti MINING
DESIGN s. r. o., se sídlem: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, IČO: 04747313 výhradně pro
plněni předmětu smlouvy o dílo s názvem ,,Vytvořeni dllčlch 3D modelů důlních děl, modelů vlivu
poddo/ovánl na povrch a Landscape modelů, které budou využity pro konstrukci komplexního 3D
modelu ložiskových lokalit Mariánské Radčice a Kaňkľ a to v rámci užiti Dokumentace pro
projekt Nabyvatele č. SS02030023 s názvem ,,Horninové prostředí a nerostné suroviny".
V takovém případě se Nabyvatel zavazuje, že zajisti, že společnost MINING DESIGN s. r. o.
Dokumentaci použije výhradně pro plnění předmětu výše uvedené smlouvy o dílo vC. povinnosti
mlčenlivosti s tím, že v případě porušení tohoto závazku se použije odst. VIl.4. Smlouvy.

11.2. Ostatní ujednání LICENČNÍ SMLOUVY se nemění.

III. Závěrečná ustanoveni

|||.j. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
Smluvních stran obdrží dvě vyhotoveni.

lll.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavřeni a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv
v soulad u se zákonem o registru smluv. Zveřejnění provede Nabyvatel.

Nabyvatel:

ředitel

Poskytovatel:
13 -09- 29"1

homutově d , "l'

I
předseda představenstva

Ing. jiří Neruda, Ph.D.
člen představenstva
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