
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě O vzájemné spolupráci 

ev.č.3150171O 
ýˇýf' »Zýý 

uzavřené mezi smluvními stranami 

Obchodní firmou: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3 
Zastoupenou: lng. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a 

lng. Václavem Sosnou, členem představenstva 
IČ; 473 119 75 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Registrace: OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 
(dále jen ,,pronajímatel“)

2 

Obchodní firmou: MEDIA Contact reklamní a televizní agentura, spol. S r.o. 
Se sídlem: Na Okruhu 872/10, 460 01, Liberec 1 

Zastoupenou: PhDr. Jan Požický, jednatel 
IČ; 813 28 723 
DIČ: cz 613 28 723 
Čisıø účtu: 
Registrace: OR u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7249 
(dále jen ,,nájemce“) 

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě O vzájemné spolupráci: 

1. Úvodní ujednání 

1.1, Účelem tohoto dodatku je změnit Smlouvu o vzájemné spolupráci v níže uvedených 
ustanoveních. 

2. Změny Smlouvy o vzájemné spolupráci 
2.1. Článek Smlouvy ,,|l. Doba trvání smlouvy“ se mění tak, že nově Zní: 

Smlouva O vzájemné spolupráci se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019 
(na 12 měsíců). 

2.2. Článek ,,lll. Práva a povinnosti smluvních stran", bod 3.1., první dva odstavce se mění 
tak, že nově zní (ostatní ustanovení bodu 3.1. zůstávají v platnosti): 

DPMLJ se zavazuje pro MC Zajistit poskytování reklamy a propagace MC v níže 
uvedeném rozsahu: 

Zajištění reklamní plochy pro celovozovou reklamu na jednom autobusu S evidenčním 
číslem L7 a jednom vozidle TRAM S evidenčním číslem Q, které jsou vlastnictvím 
DPMLJ. 

Od: 1.1.2019 do: 31.12.2019 V ceně 140 000,-- bez DPH 
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2.3. Článek ,,lll. Práva a povinností smluvních stran“, bod 3.2., se mění tak, že nově Zní: 

2.4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6. 

MC 
O Dle předaných podkladů výroba ročně celkem až 6mi spotů stopáže 30 vteřin AP- 

R1 a jejich nasazení ve stanovených termínech a počtech. 

se zavazuje pro DPMLJ zajistit spolupráci pro DPMLJ v níže uvedeném rozsahu: 

O Odvysílání ročně celkem až 140 repríz spotů stopáže 30 vteřin dle dílčích 
objednávek DPMLJ. 

0 Odvysílání spotů v nejposlouchanějších časových pásmech mezi 6:00 hod a 19:00 
hod.

` 

O V případě znemožnění odvysílání služby například Zdùvodu technické poruchy, 
údržby, výpadku elektrického proudu apod., zajistí MC náhradní vysílání 
v nejbližším termínu. 

O MC předloží DPMLJ k 31. 12. 2019 přehled o odvysílaných spotech a reprízách. 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. vyčerpá v průběhu roku 2019 
výše uvedené služby v hodnotě 109 500,-- Kč bez DPH. 

od: 1.1.2019 do: 31.12.2019 v ceně 109 500,-- bez DPH 

Článek ,,lV. Cenová ujednání", se mění v plném rozsahu tak, že nově zní: 

Na základě dohody smluvních stran celková cena za poskytnutí služeb ze strany 
DPMLJ je 140 000,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH, 
tato celková částka je cenou za provozování reklamy MC na vozidlu TRAM a BUS ve 
vlastnictví DPMLJ. 
Na základě dohody smluvních stran celková cena za služby ze strany MC, včetně 
veškerých souvisejících nákladů, je 109 500,-- Kč (slovy: jedno sto devět tisíc pět 
set korun českých) bez DPH. 
Smluvní strany se dohodly, že cena poskytnutých plnění bude fakturována 
jednorázově k 31.12.2019 za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a to jako vzájemné 
plnění v hodnotě 109 500,-- Kč bez DPH (slovy: jedno sto devět tisíc pět set korun 
českých). Uhrada této ceny bude uskutečněna formou zápočtu vzájemných 
pohledávek ve výši, ve které se kryjí. 
Na základě dohody smluvních stran a vsouladu s principem barterového Obchodu 
bude peněžité plněníıdle čl. 4.2. a 4.3. vzájemně započteno a strany do faktury připojí 
doložku ,,NEPROPLACET ZAPOČET“. Dále se smluvní strany zavazují doručit si 

vzájemně faktury na uvedenou adresu Sídla nejpozději do 15 dnů od poskytnutého 
plnění v souladu s body tohoto článku. Porušení závazku stanovené v tomto článku 
některou ze smluvních stran opravňuje druhou smluvní stranu k odstoupení od 
smlouvy. Vtakovém případě smluvní strany výslovně sjednávají právo ponechat si 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy před doručením odstoupení stranou, která 
porušila Závazek sjednaný v tomto odstavci. 
Smluvní strany se dohodly, že plnění v hodnotě 30.500,- Kč bez DPH (slovy: třicet tisíc 
pět set korun českých) uhradí nájemce na základě faktury vystavené pronajímatelem 
jednorázově a to při zahájení plnění předmětu této smlouvy. 
Při dohodnutém snížení rozsahu služeb a cen na straně jedné smluvní strany se 
snižuje rozsah služeb a cen ve stejném rozpětí i na straně druhé smluvní strany. 
Splatnost fakturje 14 kalendářních dní. 
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3. Ustanovení společná a závěrečná 

3.1. Dodatek je uzavřen na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a vyhotovuje se ve třech 
stejnopisech, Z nichž MC obdrží jeden a DPMLJ obdrží dva. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) 
a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která 
smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajù podle předešlé věty nenese 
žádnou odpovědnost. 

3.4. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeji 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností 
tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případně škody takového plnění bez 
právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho 
přijetí. 

3.6. Případná neplatnost některého ujednání tohoto dodatku nemá vliv na platnost 
ostatních jeho ujednání. Smluvní strany se pro tento případ Zavazují poskytnout si 
vzájemnou bezvýhradnou součinnost k uzavření ujednání, kterým bude neplatná část 
tohoto dodatku nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě jednoho měsíce poté, co 
tato potřeba vyvstane. Nové ujednání bude svým obsahem a účelem co nejbližší 
obsahu a účelu ujednání nahrazovaného. 

3.7. Ostatní náležitosti Smlouvy a souvisejících dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. 
Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí sjeho obsahem a že dodatek 
byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 
na některou ze stran, a že obsahuje úplně ujednání o veškerých skutečnostech 
a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v této souvislosti ujednat. 

Qx A _3_\ \\ìz V Liberci dne: Ž 374. ÍŠ V Liberci dne: 
Za pronajímatele: Za nájemce: 

lng. Michal Zděnek, M.A. PhDr. Jan Požický 
předseda představenstva jednatel 

ln .Václa\fS a 
čle předsta gstva 
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