
DODATEK č. 1
k Příkazní smlouvě č. 2016000265 uzavřené dne 24.2.2016

1. Agentura TRDLA, s.r.o.

zastoupeno: Alešem Trdlou - jednatelem

se sídlem: Pražská tř. 1499/15, 370 04 České Budějovice

IČ: 26051044

DIČ: CZ26051044

bankovní spojení:

Agentura TRDLA, s.r.o. je plátcem DPH 

Kontaktní osoby na straně Příkazce: Aleš Trdla,

jako Příkazce na straně jedné

2. Statutární město České Budějovice

zastoupeno: Mgr. Ivou Sedlákovou, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Magistrátu města České Budějovice, na základě plné moci čj.KP- 

PO/128/2014/EPM/39 ze dne 2. 4. 2014 

se sídlem: nám. Př. Otakara II., 1/1.

370 92 České Budějovice 

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

č. ú.: 5114592/0800, 4209282/0800

Statutární město České Budějovice je plátcem DPH.

Kontaktní osoby na straně Příkazníka:

ve věcech obchodních: Mgr. Iva Sedláková, odbor kultury a cestovního ruchu 

ve věcech provozních: Eva Milotová, odbor kultury a cestovního ruchu 

jako Příkazník na straně druhé

Čl-1

1. Smluvní strany se na základě ustanovení ČI. 11. odst. 11.2 Příkazní smlouvy č. 2016000265 (dále 
jen „smlouva“) dohodly na změně ustanovení ČI. 5 odst 5.1. bod 5.1.2 a bod 5.1.4.



2. Původní text ČI. 5 odst. 5.1. bod 5.1.2. se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 
„5.1.2. Příkazce má možnost využít prodeje vstupenek v rámci režimu eVstupenky. O tom, zda se 
Příkazce rozhodne využít prodej vstupenek v rámci režimu eVstupenky je povinen Příkazníka 
informovat vždy v podkladech, které poskytuje Příkazníkovi ke každé jednotlivé akci pořádané 
Příkazcem. Z ceny každé vstupenky prodané v rámci režimu eVstupenky, pak Příkazce 
Příkazníkovi odvede 1,3 %, jež budou použita na refundaci poplatku bance Příkazníka, využívané 
ke zprostředkování on-line nákupů vstupenek, za zúčtování transakcí. Bankovní výlohy na 
eVstupenku se v případě zrušeného představení příkazci nevracejí/6

3. Původní text ČI. 5 odst. 5.1. bod 5.1.4. se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 
„5.1.4. Příkazníkovi náleží odměna včetně DPH za uskutečněný prodej vstupenek prostřednictvím 
CBsystemu dle bodu 5.1.1. a 5.1.2. tohoto článku smlouvy. Odměna bude odečtena od odváděné 
tržby Příkazci. Příkazník je povinen vystavit Příkazci fakturu - daňový doklad na specifikovanou 
odměnu s upozorněním „NEPLAŤTE !“

ČI. 2

1. Dodatek č.l je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 
exemplář.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3. Příkazce bere na vědomí, že na tento dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Účastníci po dohodě souhlasí, že 
tento dodatek může být bez omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice (www.c-budeiovice.cz). Příkazce bere dále na vědomí, že Příkazník je povinen či 
oprávněn tento dodatek, jakož i jiné skutečnosti zněj nebo z jeho naplňování vyplývající, 
uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních 
předpisů.

4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. 
Účastníci dále prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Dodatek č.l nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., v platném znění.

V Českých Budějovicích dne .ír.'/...£

Agentura TRDLA s.r.o.
Pražská 15

370 04 České Budějovice 
DIČCZ26051044

V Českých Budějovicích dne ...1.?....^ ^

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Příkazník

http://www.c-budeiovice.cz

