
DODATEK č. 2
k Příkazní smlouvě L 2015000146 uzavřené dne 25.2,2015

1. Jihočeské divadlo, příspěvková organizace

MgA. Lukášem Prudkém - ředitelem

Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice

00073482

CZ00072482

zastoupen: 

se sídlem:

1Č:

DIČ: 

bankovní spojení: 

č. ú.

Jihočeské divadlo, příspěvková organizace je plátcem DPH.

Kontaktní osoby na straně Příkazce: Gabriela Kudláčková, vedoucí obchodního oddělení

jako Příkazce na straně jedné

2. Statutární město České Budějovice

zastoupeno:

se sídlem:

IČ:
DIČ:

Mgr. Ivou Sedlákovou, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu 
města České Budějovice, na základě plné moci čj. KP -PO/128/2014/EPM/39 
ze dne 2. 4. 2014

nám. Př. Otakara II., 1/1.

370 92 České Budějovice

00244732

CZ00244732

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ů. 5114592/0800, 4209282/0800

Statutární město České Budějovice je plátcem DPH.

Kontaktní osoby na straně Příkazníka:

ve věcech obchodních: Mgr. Iva Sedláková, odbor kultury a cestovního ruchu 

ve věcech provozních: Eva Mi lotová, odbor kultury a cestovního ruchu 

ve věcech technických: Ing. Josef Smejkal, odbor informačních a komunikačních technologií 

jako Přikazník na straně druhé

ČL1

1. Smluvní strany se na základě ustanovení ČI. 11. odst. 11.2 Příkazní smlouvy č. 2015000146 (dále 
jen „smlouva'') dohodly na změně ustanovení ČI. 5 odst. 5.1. bod 5.1.2.

2. Původní text ČI. 5 odst. 5.1. bod 5.1.2. se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 
„5.1.2. ve formě provize z konečné Příkazcem stanovené tržby zejména za vstupenky, kupóny, 
dárkové kupóny, kupónové předplatné apod., na jeho vlastním prodejním místě, a to ve výši 0,5% 
(včetně DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době zdanitelného plnění) za 
administrativní podporu poskytnutou Příkazci při prodeji vstupenek v rámci CBsystemu “
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ČI. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 
exemplář.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v 
platném zněni, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí kupující způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany 
si ujednávají, že kupující je oprávněn provést uveřejnění úplného znění této smlouvy na 
oficiálních webovýeh stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, 
že kupující je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že 
žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či 
poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. 
Účastníci dále prohlašují, žc si dodatek před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., v platném znění.

V Českých Budějovicích dne
9 -12- 2019

lgA. Lukáš Průdek 

ředitel Jihočeského divadla, p. o. 

Příkazce

V Českých Budějovicích dne . 9 -12- 2019

igr. lva Sedláková 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Příkazník
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