
 

Číslo smlouvy: 2018-1015-1 
 

Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

mezi: 
 
 
město Bohumín 
se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petrem Víchou, starostou 
IČO: 00297569 
DIČ: CZ00297569 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen objednatel) 
Kontaktní e-mail na redakci: oko@mubo.cz 
 
a 
 

Educa24 agency s.r.o. 
se sídlem  Žaludová 756, Ostrava – Petřkovice, 725 29 
zastoupena:  Mgr. Jiřím Hruškou 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31098 
IČO: 27838714 
DIČ:  CZ27838714 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní osoba:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen zhotovitel)   
Kontaktní e-mail k předmětu této smlouvy: xxxxxxxx@xxxxxxx 
 
(společně také smluvní strany) 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany v souladu s bodem 4 
článku III Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.11.2018 dohodly na změně smlouvy v tomto znění: 
 

 
Článek II. 

Předmět dodatku smlouvy 
 
Body 2 a 4 článku I Předmět smlouvy se ruší a nahrazují se novými takto: 

2. Městské noviny vycházejí jako čtrnáctideník, v nákladu 6 000 výtisků na jedno vydání, 
v jednom kalendářním roce je vydáno 23 čísel, mají 16 stran formátu 230x350 mm 
v plnobarevném provedení. Tištěny jsou na vylepšeném novinovém papíru gramáže 52, 
bez vazby. 

4. Za dodávku městských novin je dle této smlouvy považováno:  
- grafické zpracování každého čísla městských novin z textů a fotografií dodaných 

objednatelem; texty a fotografie budou řazeny na stránky novin dle instrukcí 



 

objednatele, tj. redakce městských novin; součástí je také úprava a retuš barevných 
fotografií, ořezy fotografií, zpracování tabulek, grafů, grafické zpracování inzerátů a 
plošné reklamy, 

- předložení kompletního čísla městských novin objednateli ke korektuře, 
- zapracování úprav a změn provedených v korektuře objednatelem, 
- tisk každého vydání v nákladu 6 000 výtisků 
- zaslání celých novin v nižším rozlišení do redakce k vyvěšení na web ve formátu .pdf 
- dodávka každého kompletního nákladu na místo plnění v balení po 100 ks. 

   
 

Bod 1 článku III Cena a platební podmínky se ruší a nahrazuje se novým takto: 

1. Cena za každé vydání městských novin v rozsahu 16 plnobarevných stran s nákladem  
6 000 výtisků byla dohodou smluvních stran sjednána ve výši 28 160 Kč bez DPH, tj. výše 
DPH 3 933,60 Kč, cena včetně DPH 32 093,60 Kč. Tato cena je pevná a úplná, přičemž 
obsahuje veškeré náklady spojené s kompletním dodáním jednoho vydání městských 
novin.  

 

 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dne 01.11.2019. Ve zvýšeném nákladu budou městské noviny vydány 
počínaje číslem 20. 

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 

3. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv provede objednatel.  

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.11.2018 se nemění.  

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku č. 1, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich svobodné vůle, což potvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 
 
 

22.10.2019      29.10.2019 
V Bohumíně dne ………………...                                      V Ostravě dne ……………….  
 
 
 
 
 
 
   
               objednatel:                                                                        zhotovitel: 
 
 
 
 

   

 

 


