
SMOL/151685/2019/OKP/MKPM/Dos OKP-MKPK/SOD/OOl 732/2019/Dos
Dodatek č. 1

ke smlouvě o vydávání periodického tisku s názvem „Olomoucké listy", uzavřené dne
16. 2. 2016, mezi smluvními stranami:

Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc 
IČO : 00299308 
DIČ: CZ 00299308
zastoupené: Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, primátorem 
kontaktní osoba ve věcech organizačních: BlHBMMl

(dále též jako „objednatel") 

a

Profi-tisk group s.r.o.
se sídlem Kyselovská 559/125, Slavonín, 783 01 Olomouc 
IČO: 26868954
zastoupené: Tomášem Vebrem, jednatelem

(dále též jako „dodavatel")

I.

Předmět
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o vydávání periodického tisku s názvem 

„Olomoucké listy" č. OKP/SOD/Ol/2016 ze dne 16. 2. 2016 (dále jen „Smlouva o vydávání 
periodického tisku") tak, jak je dále uvedeno.

II.
Cena a platební podmínky

1. Smlouva o vydávání periodického tisku se v čl. V. mění tak, že dochází k navýšení celkové 
ceny, a to o 60 480 Kě bez DPH. Toto navýšení je nižší než 10 % původní celkové ceny 
a jedná se tak o nepodstatnou změnu smlouvy v souladu s § 222 odst. 4, písni, a), bod 1., 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Celková cena smlouvy o vydávání periodického tisku se navyšuje z důvodu zvýšení ceny za 
roznos neadresné distribuce Českou poštou.

3. Platba navýšené částky bude provedena na základě samostatné faktury vystavené 
dodavatelem.

4. Částka bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.



5. Faktura vystavená dodavatelem bude splňovat veškeré náležitosti stanovené právními 
předpisy pro daňové doklady, zejména pak zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem ě. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.

6. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu dodavateli vrátit, jestliže 
vyúčtovaná cena není v souladu se sjednaným navýšením či sjednaným způsobem placení 
nebo faktura neobsahuje zákonem požadované náležitosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet 
od doručení nové opravené faktury.

III.
Závěrečná ujednání

1. Objednatel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno 
Radou města Olomouce dne 6. 5. 2019.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o vydávání periodického tisku zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Dodavatel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a že tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne V Olomouci dne

Statutární město Olomouc 
zastoupené

Mgr. Miroslavem Žbánkcm, MPA 
primátorem

Profi-tisk group s.r.o.
zastoupené 

Tomášem Vcbrcm 
jednatelem


