
 

Smluvní strany 
Městská divadla pražská, příspěvková organizace 
IČ 00064297, DIČ CZ00064297 
se sídlem V Jámě 1, 110 00 Praha 1 
Bankovní spojení Česká spořitelna 
Číslo účtu 2000685379/0800 
Zastoupená MgA. Danielem Přibylem – ředitelem 
(dále jen „Objednatel“) 
na straně j e d n é  
 
a 
 
MAFRA, a. s.  
se sídlem Karla Engliše, Praha 
IČO: 45313351 
DIČ: CZ000 64 297 
Zastoupená Jiřím Otevřelem, ředitelem strategie obchodu Mafra, na základě plné moci 
(dále jen „Poskytovatel“) 
na straně d r u h é  
 

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne následující 
 

Dodatek č. 01/2019 
 

ke smlouvě o dílo (350 HC/19) uzavřené dne 6. 8. 2019 mezi Objednatelem a Poskytovatelem (dále jen 
„smlouva“). (dále jen „dodatek“): 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že některé body technické specifikace dle čl. II Tiskařské výrobky, odstavce 

2 se ruší a nahrazují se následujícím ujednáním:  
Materiál obálka: změna na UPM brite 80c 60gr (místo původně uvedeného UPM brite 80c 52 gr) 
Materiál blok: změna na UPM brite 80c 60gr (místo původně uvedeného UPM brite 80c 52 gr) 
2. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha číslo 1a - Nabídková cena včetně balení a dopravy na 5 čísel 

časopisu Moderní divadlo Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním: 
 

3. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto dodatku bude v rozporu s jinými 
ustanoveními smlouvy, má přednost tento dodatek. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnost jeho.  

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 
jednom. 

6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto 
dodatkem připojují své podpisy. 

 
V Praze dne 27. 11. 2019  V Praze dne 27. 11. 2019 
 
 
…………………….                                                    ………………………… 
MgA. Daniel Přibyl                                         Jiří Otevřel 
Ředitel Ředitel strategie obchodu mediální skupina  
Městských divadel pražských MAFRA  
 na základě plné moci  
                                                        

Předpokládaný náklad časopisu Celková cena včetně balení a dopravy v Kč bez DPH 

2 x 24 000 ks (v původní verzi materiálu) 88.684,60 Kč 

1x 24 000 ks (nová verze materiálu dle 
tohoto Dodatku) 

47.006,- Kč 

1 x 25 000 ks (nová verze materiálu dle 
tohoto Dodatku) 

48.626,- Kč 

1 x 26 000 ks (nová verze materiálu dle 
tohoto Dodatku) 

50.246,- Kč 

Celková cena za 5 čísel časopisu 234.562,60 Kč 


