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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o Poskytování mediálních služeb uzavřené dne 29.3.2018 

 
 
Horská služba ČR, o.p.s. 
sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260 
zastoupená Patrikem Jaklem, ředitelem 
IČO: 27467759; DIČ: CZ27467759 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 171922771/0600 
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeného KS v Hradci Králové, sp. zn. O 113 
(dále jen „objednatel“) 
na straně jedné 
 
a 
 
Radek Zeman 
místo podnikání: K Lánu 497/4, 160 00 Praha 6 
IČO: 41 796 772, DIČ: CZ 6306181794 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 166 59 59 64/0300 
(dále jen „poskytovatel“) 
na straně druhé 
 
 

upravující, na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy článek 1.1. písm. a) - e) 
a článek 2.1. které zní:  
 

Článek 1 
 Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli činnost v oblasti 
médií, a to: 

a) zpracovávat a vydávat tiskové zprávy dle pokynů vedoucích pracovníků HS 
(v rozsahu do 15 tiskových zpráv průměrně měsíčně, a to úměrně pro všechny 
oblasti HS); 

b) zpracování a zadávání aktualit na web HS v rozsahu do 15 průměrně měsíčně; 
c) spolupracovat na podkladech pro aktivní prezentaci a PR HS v mediích v rozsahu 

do 20 průměrně měsíčně; 
d) vykonávat dohled nad obsahem výstupů na oficiálním webu objednatele; 
e) komunikovat s novináři, se zástupci médií a se složkami IZS v rámci vydávaných 

tiskových zpráv. 
 

Článek 2 
Odměna 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že za činnost dle článku 1.1. a) - e) této smlouvy náleží 
poskytovateli, po dobu trvání této smlouvy, odměna v této činnosti obvyklá, která byla 
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stanovena na základě vzájemné dohody smluvních stran měsíční paušální sazbou 
25 000,- Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých).  

 
 

Závěrečná ustanovení 
1.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran, 

účinnosti 1. 8. 2020. 

2.    Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

3.  Ostatním části smlouvy zůstávají v platnost. 

4.  Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, 
že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 

V Praze dne 29.7.2020                                                    V Praze dne 20.7.2020 
 
 
 
…………………………                                                    ……….………………..…… 
Radek Zeman                                                             Patrik Jakl, ředitel     
poskytovatel      odběratel 
                                                                                 


