
 

 

 

Dodatek č. 10 

ke Smlouvě o dílo 

Denní dodávání elektronické podoby plných textů celostátních 

titulů a dalších médií 
zak. číslo MF 332/107/2007 

uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„obchodní zákoník“),  v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 

(dále jen Smlouva)  
 

 

 

Česká republika – Ministerstvo financí 

se sídlem:   Letenská 15, P.O.BOX 77,  Praha 1, PSČ 118 10 

IČ:    00006947  

DIČ:   CZ00006947 

bank. spojení:   ČNB Praha 1,  č. účtu: 3228001/0710 

Zastoupená:  xxxxxxxxxx 

(dále jen „odběratel“) 

a 

 

NEWTON Media, a.s. 

se sídlem:  Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00 

IČ:    28168356 

DIČ:    CZ28168356 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12446 

bank. spojení:   Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2601941/0800 

Zastoupená :  Ing. Petrem Herianem, předsedou představenstva 

 

(dále jen „dodavatel“) 

 

 

 

Preambule: 

 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 10 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo Denní 

dodávání elektronické podoby plných textů celostátních titulů a dalších médií, zakázkové číslo 

MF 332/107/2007, uzavřené  dne 24.10.2007, ve znění devíti dodatků (dále jen Smlouva), 

z důvodu ukončení dodávání jednoho periodického titulu a jeho nahrazení titulem novým. 

Tímto Dodatkem nedochází k podstatné změně předmětu Smlouvy ani ke změně celkové 

ceny za plnění Smlouvy. 

 

 

 

 

Evidenční číslo MF 

3302/061/2014 
     
 

 



 

 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 
 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě z důvodu ukončení dodávání titulu 

Parlament, vláda, samospráva od dubna 2014.  Tento titul bude nahrazen titulem novým  

Echo24.cz., který bude  dodán zpětně i za období od 1.února  2014.   

 
 

II.   

ZMĚNY SMLOUVY 

V Příloze A „Denní dodávání elektronické podoby plných textů celostátních titulů a 

dalších médií“ se v odstavci 1. seznam zdrojů v elektronické podobě  v odrážce • celoplošné 

tituly v odstavci  „Celoplošné tituly ve zvláštním režimu:“ 

 

titul: 

„Parlament, vláda, samospráva“ 

 

se nahrazuje novým titulem: 

„echo24.cz“ 

 
 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

2. Nový titul uvedený v čl. II. tohoto Dodatku bude dodán zpětně i za období od 1.února  

2014, tedy před dnem podpisu  tohoto Dodatku.   

 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. 

 

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž  obdrží každá ze smluvních 

stran po  jednom vyhotovení. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek Smlouvy přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem. 

 

 

 

Dodavatel 

V Praze dne  

 

 

Odběratel 

V Praze dne  

 

 

 

............................................. 

NEWTON Media, a.s. 

Ing. Petr Herian 

předseda představenstva 

............................................ 

Česká republika – Ministerstvo financí 

xxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxx  

 


