
Dodatek č.1  
ke SMLOUVĚ O REKLAMĚ č. USD1620001 

ze dne 10.5.2016 
 

Objednatel Úpravna vody Želivka, a.s. 

Zástupce Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva a  
Ing. Jiří Špaňhel, místopředseda představenstva 

Sídlo K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10  

IČO: 
DIČ: 

26496224 
CZ26496224 

(dále jen objednatel) 
a 

 

Obstaratel Voda základ života, z. ú. 

Zástupce Ing. Josef Nistler, statutární zástupce 

Sídlo Podbabská 2582/30, 160 OO, Praha 6  

IČO: 
DIČ: 

04895959 
CZ04895959 

  
(dále jen obstaravatel),  
 

uzavírají tento dodatek, kterým se výše uvedená smlouva mění dle následujícího: 
 
V článku III s názvem „Odměna za reklamu a její splatnost“ se text odstavce č.4 ruší a nahrazuje textem dle 
následujícího a zároveň se doplňuje nový odstavec č.5: 

4. Smluvní cenu uhradí objednatel na účet obstaravatele na základě faktury vystavené obstaravatelem 
v posledním čtvrtletí příslušného roku. Obstaravatel je povinen k faktuře doložit plnění svých závazků 
do dne vystavení faktury s výhledem do konce roku. Objednatel si vyhrazuje právo posoudit plnění 
doložené obstaravatelem k faktuře a v případě nesouhlasu fakturu v období její splatnosti vrátit. 
Splatnost faktur je 30 dní od jejich doručení objednateli na účet uvedený na faktuře.  

5 Obstaravatel nesmí postoupit peněžité pohledávky obstaravatele za objednatelem, vzniklé v 
souvislosti s touto smlouvou, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Pokud 
obstaravatel pohledávku vůči objednateli postoupí bez předchozího souhlasu objednatele, pak 
pohledávka v plném rozsahu včetně příslušenství zaniká. 

 
V článku V s názvem „Jiná ujednání“ se text odstavce č.3 ruší a nahrazuje textem dle následujícího: 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků podléhá povinnosti zveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení 
elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 
metadat do registru smluv. Zveřejnění dle zákona podléhají tato metadata: identifikace smluvních 
stran, vymezení předmětu smlouvy, cena a datum uzavření smlouvy. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že informace obsažené v části smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně 
metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství či za důvěrné ve smyslu této 
smlouvy. 

 
Tento dodatek se uzavírá s platností od 1.1.2018 s účinností ke dni zveřejnění v registru smluv.  
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
připojují své podpisy 
 
V Praze dne 18.12.2018 
 

Objednatel:  Obstaravatel: 
 
 

………………………………………………. 
Mgr. Mark Rieder 

předseda představenstva 
Úpravna vody Želivka, a.s. 

………………………………………………. 
Ing. Jiří Špaňhel 

místopředseda představenstva 
Úpravna vody Želivka, a.s. 

………………………………………………. 
Ing. Josef Nistler 

statutární zástupce 
Voda základ života, z.ú. 

 


