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Dodatek č. 1 k 

OBCHODNÍ SMLOUVĚ O BARTEROVÉ SPOLUPRÁCI S MÉDII OO-695-2019 

ze dne 16. 1. 2020  

 

Český rozhlas 

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

zastoupený xxx. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx 

IČ: 45245053, DIČ: CZ45245053 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500 

 

(dále jen jako „ČRo“) 

 

a 

 

MAFRA, a.s. 

spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328 

se sídlem: Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 

zastoupena:  xxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx      

IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351 

bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxx/xxxxx 

 

(dále jen jako „partner“) 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají následujícího dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“) 

 

  Preambule 

 

Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2020 Obchodní smlouvu o barterové spolupráci s médii (dále 

jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem prodloužení platnosti této 

smlouvy.  

 

I. Předmět dodatku 

 

1. Znění čl. IV. odst. 5 smlouvy se od účinnosti tohoto dodatku mění a zní takto: 

 

     Obě smluvní strany si své pohledávky plynoucí z této smlouvy vzájemně započtou nejpozději 

k 31. 8. 2020. 

2. Znění čl. VI. odst. 1 smlouvy se od účinnosti tohoto dodatku mění a zní takto: 

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 7. 2020 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 

jejího podepsání oběma smluvními stranami. V případě, že tato smlouva naplňuje podmínky 

pro uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá účinnosti až dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv v souladu dle čl. V. této smlouvy. Tato smlouva může být měněna po 
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vzájemné dohodě jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Pokud mezi smluvními 

stranami této smlouvy proběhlo plnění, které odpovídá svým obsahem plnění dle této 

smlouvy, vypořádá se jako plnění podle této smlouvy. 

 

         II. Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy vyjma výše uvedených zůstávají v platnosti a účinnosti v 

nezměněné podobě.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž obě smluvní 

strany obdrží po dvou. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s čl. V. smlouvy 

 

      V Praze dne                . 2020           V Praze dne                  2020 

 

 

 

………………………………………….     ………………………………………… 

za ČRo             za MAFRA, a.s. 

xxxx xxxx xxxxx           xxxx xxxxx xxxxx   
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx                          xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 

                ………………………………………… 

                                                                            xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx 

 


