
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výrobě a vysílání zpravodajských bloků

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku

Statutární město Prostějov
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 
IČO: 002 88 659 
DIČ: CZ00288659
zastoupené: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova 
bankovní spojení: Česká spořitelna Prostějov 
číslo účtu. 27-1505517309/0800 
(dále jen „objednatel")

a

firma: ZZIP, s.r.o.
se sídlem: Dobnerova 526/18, 779 00 Olomouc - Nová Ulice 
IČ: 483 94 556 
DIČ: CZ48394556
Zastoupená: PhDr. Zdeňkem Zukalem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Olomouc 
č. účtu: 156099414/0300
Společnost zapsána v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6279 
(dále jen „zhotovitel")

V souladu s článkem VII. odst. 6 se smluvní strany dohodly na následujícím znění 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výrobě zpravodajských bloků ze dne 29. 1. 2013, jejímž 
předmětem je výroba zpravodajských bloků z prostějovského regionu, se mění část textu 
článku VI. smlouvy.



I.
Původní text článku VI odst. 1 se nahrazuje novým zněním, které zní:

1. Celková cena za předmět smlouvy je smluvními stranami stanovena dohodou a činí:
za rok 2020 a každý následující rok: 1.336.666,- Kč bez DPH.
V následujících kalendářních letech /2021 a násl./ může být výše ceny za předmět
smlouvy navýšena maximálně o míru inflace uveřejněné Českým statistickým úřadem
(vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjádřeným
jako procentní změna průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti
průměru 12 předchozích měsíců). Navýšení bude hrazeno jako součást celkové
platby pro předmětný rok, a to po vzájemném souhlasu. Inflační navýšení bude
vypočítáno vždy z částky navýšené v předchozím roce /inflační doložka bude
aktivována poprvé pro rok 2021, kdy bude zohledněna míra inflace v roce 2020/.
V případě deflace zůstane zachována částka z předchozího roku.

Původní text článku VI odst. 2 se nahrazuje novým zněním, které zní:
Uvedená cena je plněním za jeden rok a je konečná a může se měnit pouze v souvislosti
se změnami sazeb DPH a vývojem inflace.

II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o výrobě a vysílání zpravodajských bloků ze dne

29. 1. 2013, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění
se.

2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu,
přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě
vyhotovení.

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Prostějova
dnusnesením č.

4. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
obou smluvních stran.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

6. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění
Dodatku č. 1 v Registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly
a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výrobě a vysílání
zpravodajských bloků je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek vlastnoručně
podepisují.

Jo. 9- ícfíjV Prostějově dn V Olomouci dne

Mgr. František Jura,
za objednatele

PhDr. Zdene

N


