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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o reklamní činnosti a propagačních službách
č. objednatele: 22RO20 l č. poskytovatele: 19REĹR020

uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89,QO12 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Dodatek") mezi:

Severočeské doly a.s.
IČO:
DIČ:
sídlem:
zastoupena:

bankovní spojení:
(dále jen ,,Objednatel")

a

49901982
CZ699005746
Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 34005491/Ď100

Statutární město Most
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most
zastoupeno:
bankovnÍspojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 19-1041368359/D800
(dále jen ,,Poskytovatel")

(společně dále jako ,,Smluvní strany")

0

Prohlášeni Smluvních stran

|.1. Smluvní strany shodně konstatuji, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o reklamní
Činnosti a propagačních službách ze dne 14. 4. 2020 (dále jen ,,Smlouva").

|.2. Smluvní strany maji zájem na změně Smlouvy 6|Íže specifikované v ČI. ll. tohoto Dodatku.

II.
Předmět Dodatku

11.1. Smluvní strany mění odst. 1.3 Smlouvy, který nově zni:

/.3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Předmět plnění v rámci nás/eduj/clch akcl7projektů:

· Folkový Most (MOSt, dne 15. 8. 2020),

· Farmářská slavnost a Den seniorů (MOSt, dne 26. 9. 2020),

· Vánoční trhy vC. rozsvlcenl vánočního stromu v Mostě (MOSt, ve dnech 27. 11. 2020 do
22. 12. 2020),
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· Silvestr (Most, dne 31. 12. 2020).

11.2. Smluvní strany mění přílohu č. 1Smlouvy, která nově zni dle znění přílohy č. 1tohoto Dodatku.

11.3. Smluvní strany mění přílohu č. 2 Smlouvy, která nově zní dle znění přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

'm

l

11.4. V dalším zůstává Smlouva nezměněna.

Závěrečná ustanoveni

Ill.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva vC. jejích dodatků byla vedena v evidenci smluv
vedené Statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 10¶1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o Smluvních stranách,
předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího uzavřeni.

lll.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuji za obchodní tajemstvi
a udělují svolení k jejich zpřÍstupnění ve smyslu zák. 10¶1999 Sb., a zveřejněni bez stanoveni
jakýchkoliv dalších podmínek.

lll.3. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným,
účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni původního,
neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory ze Smlouvy ve znění jejích dodatků budou řešit
primárně dohodou.

lll.4. NestanovI-li Smlouva ve znění jejích dodatků jinak, řIdí se práva a povinnosti Smluvních stran zejména
zákona č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně
závaznými právními předpisy.

lll.5. Tento Dodatek podléhá uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejni objednatel,
a to nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku. V případě nesplnění tohoto ujednáni může
uveřejnit tento Dodatek v registru smluv Poskytovatel.

lll.6. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden
,.Poskytovatel.

lll.7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

lll.8. Smluvní strany po řádném přečteni tohoto Dodatku a seznámení se s jeho obsahem proh|ašují, že je
jim znám jeho smysl a účel, že odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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lll.9. Nedílnou součástitohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku - Specifikace Předmětu plnění

Příloha č. 2 Dodatku - Dokladováni předmětu plnění

V Mostě dne: 2 ý -06- 2020
Za Poskytovatele:

V Chomutově dne:
Za Objednatele: 0 1 """ 2020

\

Statutární město Most Severočeské doly a.s.

Severočeské doly a.s.

Severočeské doly a.s.
8 Boženy Němcové 5359

, 430 01 Chomutov
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Příloha č. 1 -Specifikace Předmětu plněni

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Předmět plněni v následujIckn rozsahu:

Folkový Most (MOSt, dne 15.08.2020):

a) urrňstěni |oga/rek|amnjho symbolu Objednatele v odsouhlasené podobě na všech oficiálnIch
propagačních materiálech (plakáty) akce dle pokynů Objednatele, a to v minimálním počtu 100
ks/projekt (|ogo/rek|amni symbol v elektronické podobě dodá Objednatel na vyžádání Poskytovatele,
které bude zaslané

b) urMstění 1 ks |oga/rek|amního symbolu Objednatele v prostorách, ve kterých bude projekt realizován
(na pódiu v areálu Benedikt),

C) urrňstěni minimálně 1 ks |oga/reklamnjho symbolu Objednatele na oficiálních webových stránkách
Poskytovatele spojených s prezentací projektu (www.mesto-most.cz),

d) prezentace spolupráce Smluvních stran v tištěných médiích (Mostecké listy),

e) prezentace spolupráce Smluvních stran na velkoplošné obrazovce Magistrátu města Mostu,

f) poděkování Objednateli v průběhu konání akce.

Farmářská slavnost a Den seniorů (MOSt, dne 26.09.2020):

a) urrňstění |oga/rek|amního symbolu Objednatele v odsouhlasené podobě na všech oficiálních
propagačních materiálech {plakáty) akce dle pokynů Objednatele, a to v minimálním počtu 100
ks/projekt (|ogo/rek|amní symbol v elektronické podobě dodá Objednatel na vyžádáni
Poskytovatele, které bude zaslané

b) uNstěni 1 ks |oga/rek|amniho symbolu Objednatele v prostorách, ve kterých bude projekt
realizován (na pódiu na 1. náměstí),

C) urrňstění minimálně 1 ks |oga/rek|amnÍho symbolu Objednatele na oficiálních webových stránkách
Poskytovatele spojených s prezentací projektu (www.mesto-most.cz),

d) prezentace spolupráce Smluvních stran v tištěných médiích (Mostecké listy),

e) prezentace spolupráce Smluvních stran na velkoplošné obrazovce Magistrátu města Mostu,

f) poděkováni Objednateli v průběhu konání akce.

Vánoční trhV vC. rozsvÍcenÍ vánočního stromu v Mostě (MOSt, ve dnech od 27.11.2020 do 22.12.2020):

a) urrňstěni |oga/reklamnÍho symboju Objednatele v odsouhlasené podobě na všech oficiálních
propagačních materiálech {plakáty) akce dle pokynů Objednatele, a to v minimálním počtu 100
ks/projekt (|ogo/rek|amnÍ symbol v elektronické podobě dodá Objednatel na vyžádáni Poskytovatele,
které bude zaslané

b) urrňstění 1 ks |oga/reklamnÍho symbolu Objednatele v prostorách, ve kterých bude Projekt realizován
(na pódiu na 1. náměstí),

C) uNstěnI minimálně 1 ks |oga/rek|amniho symbolu Objednatele na oficiálních webových stránkách
Poskytovatele spojených s prezentací projektu (www.mesto-most.cz),

d) prezentace spolupráce Smluvních stran v tištěných médiích (Mostecké listy),

e) prezentace spolupráce Smluvních stran na velkoplošné obrazovce Magistrátu města Mostu,

f) poděkování Objednateli v průběhu konáni akce.

""""'
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Silvestr (MOSt, dne 31.12.2020):

a) uNstěni |oga/rek|amnÍho symbolu Objednatele v odsouhlasené podobě na všech oficiálnIch
propagačních materiálech (plakáty) akce dle pokynů Objednatele, a to v minimálním počtu 100
ks/projekt (|ogo/rek|amnÍ symbol v elektronické podobě dodá Objednatel na vyžádání Poskytovatele,
které bude zaslané

b) umístěnI 1 ks |oga/rek|amnjho symbolu Objednatele v prostorách, ve kterých bude projekt realizován
(na pódiu na 1. náměstí),

C) urMstěni minimálně 1 ks |oga/rek|amnÍho symbolu Objednatele na oficiálnIch webových stránkách
Poskytovatele spojených s prezentací projektu (www.mesto-most.cz),

d) prezentace spolupráce Smluvních stran v tištěných médiích (Mostecké listy),

e) prezentace spolupráce Smluvních stran na velkoplošné obrazovce Magistrátu města Mostu,

f) poděkováni Objednateli v průběhu konáni akce.

""""'



Příloha č. 2 - Dokladováni Předmětu plněni

Termin: do 10 dnů po skončení poskytování Předmětu plnění (tj. do 10.01.2021) Poskytovatel předá
objednateli kompletní dokumentaci Předmětu plnění založenou v šanonu/deskách (v tištěné
i elektronické podobě), dle nás|edujÍcÍ specifikace.

Obsah šanonu/desek:
1. Kopie Smlouvy (v tištěné i v elektronické podobě)
2. Předávací protokol (v tištěné i v elektronické podobě)
3. Dokumentace Předmětu plněni řazená podle bodů Přílohy Č. 1 Smlouvy, veškerá dokumentace

popsaná jednotlivými body podle Přílohy Č. 1 Smlouvy
4. Veškerá dokumentace plnění bude umístěna na USB/CD nosiči

Forma plněni:

Folkový Most (MoSt, dne 15.08.2020):

1. Poskytovatel doloží originál tiskoviny, kde je prokazatelně a čitelně uveden logotyp/logo Objednatele
v případě Předmětu plnění dle písmena a), d), Přílohy č. 1 Smlouvy.

2.

3.

4.

Poskytovatel doloží fotografie z konáni akce, kde je prokazatelně a čitelně uveden Iogotyp/logo
Objednatele, označené příslušným bodem Přílohy č. 1 Smlouvy a popisem, a to v případě Předmětu
plněni dle písmena b), e), Přílohy Č. 1 Smlouvy (v tištěné i elektronické podobě).

Poskytovatel doloží výtisk (printscreen) příslušné webové stránky/facebooku, kde byl logotyp/logo
Objednatele umístěn a období, kdy byl logotyp/logo Objednatele na webu umístěn v případě
Předmětu plnění dle písmena C) Přílohy Č. 1 Smlouvy (v tištěné i elektronické podobě).

U verbálni propagace Objednatele v případě poskytováni Předmětu plnění dle písmena f) Přílohy Č. 1
Smlouvy musí být zmíněno, že proběhla verbální propagace Objednatele nebo musí být sepsáno
čestné prohlášeni, případně doloženo video s verbálni propagací Objednatele a vyznačena minuta,
kdy se plněni na videu vyskytuje (v tištěné i elektronické podobě - tam, kde není tištěná forma
možná, postačuje jen forma elektronická).

Farmářská slavnost a Den seniorů (MOSt, dne 26.09.2020):

1. Poskytovatel doloží originál tiskoviny,.kde je prokazatelně a čitelně uveden Iogotyp/logo Objednatele
v případě Předmětu p|něnid|e písmena a), d), Přílohy č. 1 Smlouvy.

2.

3.

4.

Poskytovatel doloží fotografie z konáni akce, kde je prokazatelně a čitelně uveden logotyp/logo
Objednatele, označené příslušným bodem Přílohy č. 1 Smlouvy a popisem, a to v případě Předmětu
plněni dle písmena b), e), Přílohy č. 1 Smlouvy (v tištěné i elektronické podobě).

Poskytovatel doloží výtisk (printscreen) příslušné webové stránky/facebooku, kde byl logotyp/logo
Objednatele umístěn a období, kdy byl logotyp/logo Objednatele na webu umístěn v případě
Předmětu plnění dle písmena C) Přílohy č. 1 Smlouvy (v tištěné i elektronické podobě).

U verbálni propagace Objednatele v případě poskytováni Předmětu plněni dle písmena f) Přílohy
č. 1 Smlouvy musí být zmíněno, že proběhla verbální propagace Objednatele nebo musí být sepsáno
čestné prohlášeni, případně doloženo video s verbální propagací Objednatele a vyznačena minuta,
kdy se plněni na videu vyskytuje (v tištěné i elektronické podobě - tam, kde není tištěná forma

""""'
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možná, postačuje jen forma elektronická).

Vánoční trh'y vC. rozsvÍcenÍ vánočního stromu v Mostě (MOSt, ve dnech od 27.11.2020 do 22.12.2020):

1. Poskytovatel doloží originál tiskoviny, kde je prokazatelně a čitelně uveden logotyp/logo Objednatele
v případě Předmětu plnění dle písmena a), d), Přílohy č. 1Smlouvy.

2.

3.

Poskytovatel doloží fotografie z konání akce, kde je prokazatelně a čitelně uveden logotyp/logo
Objednatele, označené příslušným bodem Přílohy Č. 1 Smlouvy a popisem, a to v případě Předmětu
plněni dle písmena b), e), Přílohy Č. 1 Smlouvy (v tištěné i elektronické podobě).

Poskytovatel doloží výtisk (printscreen) příslušné webové stránky/facebooku, kde byl logotyp/logo
Objednatele umístěn a období, kdy byl logotyp/logo Objednatele na webu umístěn v případě
Předmětu plnění dle písmena C) Přílohy č. 1 Smlouvy (v tištěné i elektronické podobě).

4. U verbální propagace Objednatele v případě poskytování Předmětu plněni dle písmena f) Přílohy č. 1
Smlouvy musí být zmíněno, že proběhla verbálni propagace Objednatele nebo musí být sepsáno
čestné prohlášení, případně doloženo video s verbálni propagaci Objednatele a vyznačena minuta,
kdy se plnění na videu vyskytuje (v tištěné i elektronické podobě - tam, kde není tištěná forma
možná, postačuje jen forma elektronická).

Silvestr (MOSt, dne 31.12.2020):

1.

2.

3.

4.

Poskytovatel doloží originál tiskoviny, kde je prokazatelně a čitelně uveden logotyp/logo Objednatele
v případě Předmětu plněni dle písmena a), d), Přílohy Č. 1 Smlouvy.

Poskytovatel doloží fotografie z konáni akce, kde je prokazatelně a čitelně uveden Iogotyp/logo
Objednatele, označené příslušným bodem Přílohy Č. 1 Smlouvy a popisem, a to v případě Předmětu
plnění dle písmena b), e), Přílohy č. 1 Smlouvy (v tištěné i elektronické podobě).

Poskytovatel doloží výtisk (printscreen) příslušné webové stránky/facebooku, kde byl Iogotyp/logo
Objednatele umístěn a období, kdy byl logotyp/logo Objednatele na webu umístěn v případě
Předmětu plněni dle písmena C) Přílohy č. 1Smlouvy (v tištěné ielektronické podobě).

U verbální propagace Objednatele v případě poskytováni Předmětu plněni dle písmena f) Přílohy č. 1
Smlouvy musí být zmíněno, že proběhla verbálni propagace Objednatele nebo musí být sepsáno
čestné prohlášeni, případně doloženo video s verbální propagací Objednatele a vyznačena minuta,
kdy se plnění na videu vyskytuje (v tištěné i elektronické podobě - tam, kde není tištěná forma
možná, postačuje jen forma elektronická).
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