
DODATEK Č.2KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 
č í s l o  0l/C E L/2 019 

Příspěvková organizace: 
se sídlem: 
zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7, PSČ 171 00 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
00064459 
cz 00064459 

dále jen „KLIENT", případně „Zoo Praha" 
na straně jedné 

Obchodní společnost: 
se sídlem: 
zastoupená: 

IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zápis v OR: 

dále jen „MAFRA" 
na straně druhé 

a 

MAFRA, a. s. 
Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00 
Ing. Štěpánem Košíkem, předsedou představenstva 
a Ing. Michalem Berkou, místopředsedou představenstva 
45313351 
cz 45313351 
KB Praha 1, číslo účtu: 1162141011/0100 
Městský soud v Praze, spisová značka B 1328 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 2 

ke smlouvě o spolupráci číslo O 1/CEL/2019, ve znění dodatku č. 1 ( dále jen „Smlouva"): 

1) Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě je zejména změna v rozsahu, resp. hodnotě plnění ze 
Smlouvy, které si MAFRA a KLIENT poskytnou. Zároveň tímto dodatkem dochází k prodloužení 
doby trvání Smlouvy. 

2) Bod 3.1 Závazky M AFRA, písmeno a) v článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se ruší a nahrazuje 
tímto novým zněním: 

a) MAFRA se zavazuje poskytnout KLIENTOVI inzertní plochu pro propagaci KLIENT A: 
i) v deníku Mladá fronta DNES dle předem schváleného časového harmonogramu 

společností MAFRA, v celkovém finančním objemu 350.000,- Kč včetně 
DPH, po poskytnuté 70% slevě z aktuálních ceníkových cen. 

ii) MAFRA se zavazuje poskytnout KLIENTOVI v období od 1. 8. 2020 do 
31. 12. 2020 propagaci nabídky KLIENTA v rámci projektu iDNES Premium 
(dále jen „IP") v níže uvedeném rozsahu a dle předem společností MAFRA 
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schváleného časového harmonogramu, v celkovém finančním objemu 
336.000,- Kč včetně DPH, po poskytnuté 30% slevě z hodnoty tohoto 
plnění. 

Propagace nabídky KLIENT A v rámci IP bude probíhat ve třech fázích, přičemž každá fáze bude 
obsahovat zpravidla následující: 

1. Zobrazení na homepage zpravodajského portálu iDNES.cz v patře iDNES Premium 

2. Mailing na databázi členů iDNES Premium 

3. Náhled v nabídce výhod iDNES Premium 

4. lnbox - zobrazení informace (banner s textem) pro všechny předplatitele iDNES Premium do 
zpráv ve složce „Můj účet" 

5. Komerční článek na portálu eMimino.cz 

3) V bodě 3.1 Závazky MAFRA, se v ustanovení písmeno d) v článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
poslední věta ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

CELKOVÁ HODNOT A POSKYTNUTÝCH PLNĚNÍ ČINÍ 938.843,- Kč + DPH v zákonné 
výši, tj. 1 .136.000,- Kč  včetně DPH, po slevě dojednané v této Smlouvě. 

4) Bod 3.1 Závazky MAFRA, písmeno h) v článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se ruší a nahrazuje 
tímto novým zněním: 

h) MAFRA se zavazuje nejpozději do l mě�nzerce ve výše uvedených médiích 
dodat na adresu KLIENT A, jmenovitě 111111111111111 doklady o uskutečněném plnění, 
fotodokumentaci nebo vzor tiskoviny. 

5) Bod 3.2 Závazky KLIENTA, písmeno h) v článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se ruší 
a nahrazuje se tímto novým zněním: 

h) KLIENT se zavazu�: 12. 2020 dodat na adresu MAFRA, a.s. - Corporate 
Affairs, jmenovitě� či osobě jí určené), doklady o uskutečněném plnění, 
fotodokumentaci a vzor propagačních tiskovin s uveřejněným vybraným logem nebo kombi 
logem. Doklady o uskutečněném plnění je po dohodě možno dodat i v elektronické podobě. 

6) Bod 3.2 Závazky KLIENTA, písmeno j) v článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se ruší a 
nahrazuje se tímto novým zněním: 

j) Kontakt KLIENT:-- odborný poradce pro marketing a PR, mobil: -
e-mail 
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7) Bod 3.2 Závazky KLIENT A, písmeno e) v článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje 
o následující podbod iii.: 

iii. jednorázové rodinné vstupenky - platné do 31 . 1 2. 2021 , v celkové hodnotě 336.000,- Kč po 
poskytnuté 30% slevě. 

KLIENT se zavazuje doručit MAFRA vstupenky dle písm. e), podbodu iii. nejpozději do 
15.8. 2020. 

Cena poskytnutého plnění dle čl. III odst. 3.2 písm. e) činí 695 640,- Kč, přičemž tato částka 
je osvobozena od DPH. 

8) V bodě 3.2 Závazky KLIENT A, písmeno f) se v článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY poslední 
věta ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

CELKOVÁ HODNOTA POSKYTNUTÉHO PLNĚNÍ KLIENTA ČINÍ 1 .136.000,- Kč včetně 
DPH, po slevě dojednané v této Smlouvě, přičemž plnění dle čl. III. odst. 3.2 písm. e) je 
osvobozeno od DPH. 

9) Článek IV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

IV. 
DOBA TR VÁNÍ SMLOUVY 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Stran, nejdříve však zveřejněním 
smlouvy v registru smluv, a uzavírá se na dobu určitou od 1. 1 .  2019 do 31. 1 2. 2020. 
Případné rozšíření spolupráce ve smyslu této smlouvy bude řešeno dodatkem. 

10) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

11) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 

V Praze dne ................. ....... . V Praze dne ..... ?.í/r../ ro � 

Za MAFRA: 

tavenstva 

a představenstva 
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