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.
Dodatek č. 1 - Smlouva o Roznášce 

informačních_propagačních materiálů
Číslo 982807-4086/2017, E2017/16854/D1

.
Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Daniel Krejčí, obchodní ředitel regionu  regionální firemní obchod 

PH a StČ
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 100393657/0300
korespondenční adresa: Česká pošta, s.p., firemní obchod PH a STČ, Poštovní přihrádka 90, 

225 90 Praha 025 
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ3103000000000100393657
dále jen „ČP“

 a

Městská část Praha 3

se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3

IČO: 00063517
DIČ: CZ00063517
zastoupen: Ptáček Jiří, starosta MČ Praha 3

zapsán/a v obchodním rejstříku: registr ekonomických subjektů
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000781379/0800
korespondenční adresa: Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
přidělené ID CČK složky: 16455011
přidělené technologické číslo: B8951   

dále jen „Objednatel“ 

.

.
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1. Ujednání 
1.1. Smluvní Strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy - Smlouva o Roznášce 

informačních_propagačních materiálů, č. 982807-4086/2017, E2017/16854, ze dne 21.08.2017  
(dále jen "Smlouva"), a to následujícím způsobem: 

1.2. Smluvní strany se dohodly na úplném nahrazení stávajícího článku 5. Cena a způsob úhrady:

5.1 Cena služby RIPM bude pro konkrétní zakázku vycházet z Ceníku, platného v den 
převzetí informačních/propagačních materiálů a ze skutečnosti, zda se jedná o specifikovanou či 
nespecifikovanou zakázku. Seznam specifikovaných zakázek a podmínek specifikace, při 
jejichž splnění je daná zakázka považována za specifikovanou, je uveden v Příloze č.2 této 
Smlouvy. Za nespecifikované zakázky se považují všechny ostatní zakázky nesplňující 
podmínky specifikace, které jsou pro jednotlivé specifikované zakázky uvedeny v Příloze č.2  
(dále jen „Podmínky specifikace“).

ČP si vyhrazuje právo tento Ceník měnit v souladu s ustanovením Čl. 1 bod – 1.4 a násl. této 
Smlouvy. Objednatel je povinen uhradit cenu s připočtenou DPH v zákonné výši.

5.2 Pro účely určení cen a slev je rozhodující tzv. sjednané období, kterým je 12 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců (běžný rok), a to bez ohledu na skutečnost, v jakém okamžiku 
sjednaného období došlo k prvnímu podání. Sjednané období je následující:

od 1.2.2019 

do 31.1.2020 

5.3 Jelikož předpokládaný objem podání v Kč za službu RIPM ve sjednaném období u 
jednotlivých specifikovaných zakázek je ve výši stanovené v Příloze č.2  u jednotlivých 
specifikovaných zakázek, a Objednatel se zavazuje dodržet Podmínky specifikace v rámci 
podání jednotlivých specifikovaných zakázek, je Objednateli poskytována cena za jednotlivé 
specifikované zakázky podané za sjednané období dle této Smlouvy a uvedené v Příloze č.2  dle 
výše tohoto předpokládaného objemu podání dané zakázky (v Kč) za příslušný sjednané období. 
Výše této ceny je stanovena Přílohou č.2  této Smlouvy. 

Objednatel se zavazuje, že v případě nedosažení předpokládaného objemu podání v Kč za 
službu RIPM za příslušné sjednané období u jednotlivých specifikovaných zakázek (tj. za 
podmínky splnění Podmínek specifikace uvedených pro jednotlivé specifikované zakázky v 
Příloze č.2) uhradí ČP rozdíl mezi cenou již poskytnutou a cenou, která odpovídá výši 
skutečného objemu podání v Kč dané specifikované zakázky příslušný ve sjednaném období a 
jejíž výše je uvedená v Příloze č. 2  této Smlouvy. Doúčtování (dofakturace) ČP provede 
formou opravného daňového dokladu do 15. dne druhého měsíce následujícího po skončení 
sjednaného období se splatností 14 dnů od data vystavení.

Za objem podaných nespecifikovaných zakázek za příslušný sjednané období přísluší 
Objednateli množstevní sleva. Sleva bude Objednateli poskytnuta po uhrazení všech faktur se 
zdanitelným plněním příslušném ve sjednaném období. Vyúčtování ČP provede formou 
opravného daňového dokladu do 15. dne druhého měsíce následujícího po konci sjednaného 
období. Výše slevy je uvedená v Příloze č.2 této Smlouvy.

5.4 Způsob úhrady ceny služby byl ujednán: 

    - na základě faktury

                           – převodem z účtu

.
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Faktury - daňové doklady bude ČP vystavovat měsíčně s dobou splatnosti 21 dní ode dne jejich 
vystavení.

Je-li Objednatel v prodlení s placením ceny, je povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 
stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,  kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. Náhrada škody, která vznikla 
nesplněním povinnosti k úhradě ceny, není kryta úroky z prodlení.

Faktury – daňové doklady budou zasílány na adresu: 

Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3

ID CČK složky: 16455011

5.5 Pokud Objednatel nevyrovná své dluhy vůči ČP ve lhůtě splatnosti stanovené v čl. 5, 
bodu 5.4 této Smlouvy, vyhrazuje si ČP právo po dobu prodlení Objednatele s úhradou jeho 
dluhů neplnit další povinnosti dle podmínek této Smlouvy a neumožnit Objednateli sjednání 
další smlouvy na službu RIPM, případně podmínit pokračování v poskytování služeb dle této 
Smlouvy podáním na ČP stanoveném podacím místě a platbou v hotovosti předem.

5.6 Objednatel je povinen v předstihu informovat prokazatelným způsobem ČP o jakékoli 
změně okolností nezbytných pro určení daňového režimu, především určení místa plnění. V 
případě nesplnění této povinnosti nese Objednatel v plném rozsahu odpovědnost za škody, které 
v důsledku takového opomenutí mohou vzniknout, a zavazuje se je uhradit.

1.3. Strany Smlouvy se dohodly, že text Příloha č. 2 – Seznam specifikovaných zakázek ke 
Smlouvě číslo 982807-4086 / 2017 a množstevní slevy, je plně nahrazen textem obsaženým v 
Příloha č. 2 – Seznam specifikovaných zakázek ke Smlouvě číslo 982807-4086 / 2017, 
E2017/16854 a množstevní slevy tohoto Dodatku.

2. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2.2. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2.3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

2.4. Strany Smlouvy výslovně sjednávají, že na plnění odpovídající předmětu této Smlouvy 
poskytnutá od 1.2.2019 do nabytí účinnosti této Smlouvy budou tam, kde to nevylučuje povaha 
věci, pohlížet jako na plnění poskytnutá za její účinnosti.

2.5. ČP jako správce zpracovává osobní údaje Objednatele, je-li Objednatelem fyzická osoba, a 
osobní údaje jeho kontaktních osob poskytnuté v tomto dodatku, popřípadě osobní údaje dalších 
osob poskytnuté v rámci Smlouvy (dále jen „subjekty údajů“ a „osobní údaje“), výhradně pro 
účely související s plněním této Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy, resp. pro účely 
vyplývající z právních předpisů, a to po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních 
předpisů. Objednatel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro 
účely související s plněním této Smlouvy ČP předává. Další informace související se 
zpracováním osobních údajů včetně práv subjektů s tímto zpracováním souvisejících jsou k 



Dodatek č.1 - Smlouva o Roznášce informačních_propagačních materiálů 
číslo 982807-4086/2017, E2017/16854

Strana 4 (celkem 4)
100143405

dispozici v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ na webových 
stránkách ČP na adrese www.ceskaposta.cz.

. 

Přílohy:
Příloha č.1 tohoto dodatku, Příloha č. 2 Smlouvy – Seznam specifikovaných zakázek ke Smlouvě číslo 
982807-4086 / 2017, E2017/16854 a množstevní slevy

.

V Praze dne 

za ČP:

______________________________________

Daniel Krejčí

obchodní ředitel regionu regionální firemní 
obchod PH a StČ

V Praze dne 

za:

______________________________________

Ptáček Jiří

starosta MČ Praha 3
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Příloha č. 2 – Seznam specifikovaných zakázek ke Smlouvě 
Číslo 982807-4086/2017, E2017/16854 a množstevní slevy

ID specifikované zakázky: 1

1) Parametry podání specifikované zakázky a informace o ceně pro objem nad 500.000,- Kč bez DPH (dle základní ceníkové ceny)

Název 
propagačního 

materiálu

Předpokládaná 
hmotnost 1 ks

Informace o ceně  
bez DPH

(vychází z Ceníku 
platného ke dni 

uzavření Dohody)

Poměr 
pásma 

A:B

Periodicita 
podání

Předpokládaný 
objem při 

podání v ks

Předpokládaný 
roční objem ve 

sjednaném období 
v ks

Předpokládaný roční 
objem ve sjednaném 

období v Kč bez DPH

Radniční noviny 70g 0,95Kč 100/0 11xročně 45 500ks 500 500ks 475 475,-Kč

.

.
2) V případě podání specifikované zakázky (dle názvu propagačního materiálu uvedeného výše pod bodem 1) a objemu podání do 

500.000,-Kč bez DPH (dle základní ceníkové ceny) bude účtována základní cena dle Ceníku.
.

3) Množstevní slevy ke službě Roznáška informačních/propagačních materiálů – nespecifikovaná zakázka
Vysvětlení: Specifikovaná zakázka – předem projednaný 
druh materiálu s periodicitou, objemem, hmotností a 
pokrytím (A, B)
Nespecifikovaná zakázka – ostatní zakázky
.

Sleva (v %) z objemu podání (bez DPH)
Roční objem podání v Kč 

(bez DPH)

Nespecifikované zakázky

nad 500.000,- Kč 0 %
do 500.000,- Kč 0 %


