
 

 

 

Dodatek č. 12 

ke Smlouvě o dílo 

Denní dodávání elektronické podoby plných textů celostátních 

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

uzavřené dne 24.10.2007  
evidenční číslo MF 7005/092/2018 

 

 

 

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 

Za niž jedná:   xxxxxxxxxx  

ID datové schránky:  xzeaauv 

(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 

ID datové schránky:  yx8fd49 

(dále jen „dodavatel“) 

 

 

 

Preambule: 

 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 12 (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 jedenácti jejích dodatků (dále jen 

Smlouva), z důvodu doplnění definice resortu Ministerstva financí, doplnění možnosti zasílat 

faktury elektronicky a z důvodu ukončení dodávání níže vyjmenovaných periodických titulů 

(resp. dočasné nedostupnosti) a jejich nahrazení tituly novými. Tímto Dodatkem nedochází ke 

změně celkové ceny za plnění Smlouvy. 

 

 

Číslo Smlouvy MF 

07/033/0002/13 
 



 

 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 
 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě z důvodu doplnění definice resortu 

Ministerstva financí, doplnění možnosti zasílat faktury elektronicky a z důvodu dočasné 

nedostupnosti titulů Bezpečnost a hygiena práce, Daně a právo v praxi, Daňový expert, 

DHK - Daňová a Hospodářská Kartotéka, Otázky & odpovědi z praxe, Práce a mzda, 

Účetnictví v praxi, UNES a ukončení dodávání titulu The PraguePost od března 2016.  The 

Prague Post bude nahrazen titulem Daně a finance, a to včetně starších čísel od ledna 2006, a 

titulem PSK - Personální a sociálně právní kartotéka, a to včetně starších čísel od března 

2015.  Za výše uvedené dočasně nedostupné tituly bude poskytnut titul Financial Times 

Europe.   

 

II.   

ZMĚNY SMLOUVY 
 

1. V čl. 1 Výklad pojmů se do pojmu Resort ministerstva financí doplňuje Stání tiskárna 

cenin, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pokladna Centrum 

sdílených služeb a Finanční analytický úřad. Pojem Resort ministerstva financí po 

doplnění nově zní: 

 

„Resort ministerstva financí - zej. Ministerstvo financí, orgány Finanční správy, Generální 

ředitelství cel, Celní ředitelství, Celní úřad, Generální finanční ředitelství, Stání tiskárna cenin, 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pokladna Centrum sdílených služeb a 

Finanční analytický úřad“ 

 

2. V čl. 7 Cena a platební podmínky se v odst. 7 ruší první věta a doplňuje se: „nebo 

elektronicky na adresu podatelna@mfcr.cz“. Odst. 7 po doplnění nově zní: 

 

„Dodavatel se zavazuje zaslat fakturu – daňový doklad na adresu: Ministerstvo financí, 

Letenská 15, 118 10 Praha 1 nebo elektronicky na adresu podatelna@mfcr.cz.“ 

 

3. 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:“ 

 

titul: 

„The Prague Post“ 

 

nahrazuje novými tituly: 

„Daně a finance“ a „PSK - Personální a sociálně právní kartotéka“ 

 

dále se přidává titul: 

 

„Financial Times Europe“ 

mailto:podatelna@mfcr.cz
mailto:podatelna@mfcr.cz


 

 

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní MF. 

 

2. Titul „Daně a finance“ bude dodán zpětně i za období od ledna 2006 a titul „PSK - 

Personální a sociálně právní kartotéka“ bude dodán zpětně i za období od dubna 

2015.   

 

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 

 


