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DODATEK C. 1 
SMLOUVY O DÍLO

I.
Smluvní strany

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1571
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení:
Č.Ú.:
(dále jen „objednatel")

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem 
28263693
Sberbank CZ, a.s., Jihlava, 
4200143303/6800

Jiprint, s.r.o.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5811
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:
(dále jen „zhotovitel")

Kosovská 26, 586 01 Jihlava
Ing. Vladimírem Tůmou, jednatelem
46901736
CZ46901736
Komerční banka, a. s.
512240-681/0100

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly za analogického použití ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na následující 
změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 3. 2019 (dále jen „Smlouva")

1) V Článku V. Smlouvy se odst. 1. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 1., 
který nově zní takto:

„1. Celková a nejvýše přípustná cena díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla 
stanovena dohodou smluvních stran následovně:
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yysoana
Plnění Cena za plnění v požadovaném 

množství bez DPH v Kč
Cena za plnění 

v požadovaném množství 
včetně DPH v Kč

Brožura „Kalendář akcí 
2020“

45 000 Kč 51 750 Kč

Brožura „Top atraktivífy 
Vysočiny"

46 800 Kč 53 820 Kč

Brožura „Hrady, zámky a 
historické objekty na 
Vysočině"

64 200 Kč 73 830 Kč

Brožura „UNESCO 
Památky"

46 800 Kč 53 820 Kč

Brožura „Vysočina 
sklářská"

45 000 Kč 51 750 Kč

Brožura „Kempy na 
Vysočině"

50 000 Kč 57 500 Kč

Brožura „Pivovary na 
Vysočině"

20 000 Kč 23 000 Kč

Brožura „Cykloregion 
Vysočina"

115 000 Kč 132 250 Kč

Brožura „Klapka... 
filmová Vysočina poprvé"

40 600 Kč 46 690 Kč

Mapa „Pivovarská stezka 
Vysočiny"

40 000 Kč 46 000 Kč

Leták „Vysočina filmová" 8 000 Kč 9 200 Kč

Celkem 521 400 Kč 599 610 Kč

2) v článku IV. Smlouvy se odst. 1. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 1., 
který nově zní takto:
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a. Část díla specifikovaná v bodě a), e) přílohy č. 1 této smlouvy nejpozději do 
13. 12. 2019;

b. Část díla specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy v bodě b), c), d), f), g), h)
nejpozdějí do 28. 6. 2019;

c. Část díla specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy v bodě i) v nákladu 
9 000 ks a j) v nákladu 5 000 ks nejpozději do 20. 5. 2019;

d. Část díla specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy v bodě i) v nákladu 5 000 
ks, j) v nákladu 5 000 ks a k) nejpozději do 26. 3. 2019;

3) V písm. i) přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace díla se slova „Náklad: 5 000 ks “ ruší a 
nahrazují slovy „Náklad: 14 000 ks“.

V písm. j) přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace díla se slova „Náklad: 5 000 ks “ ruší a 
nahrazují slovy „Nák\ad: 10 000 ks“.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku 
včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 
podmínek této smlouvy.

4) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden.

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr 
smluv.

V Jihlavě dne 

za zhotovitele:

V Jihlavě dne <r. f. í 71

/
...... .............................
Ing. Vladimír Tůma 

jednatel

Kcxj<3V*k* Ml 
.*>86 01 Jttktvc 

Tel.; 567 304 T20 
ICO 40301736

Ing. Tomáš Cihák 
ředitel

Vysočina Tourism,
příspěvková organizacemi,,,,, 

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
IČ: ?8263693


