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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ č. SML/2019/03367
uzavřené ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1,110 00
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ0G064581
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: 620023-5157998/6000
korespondenční a fakturační adresa:
Hlavni město Praha, Městská policie hlavního města Prahy 
Korunní 98, Praha 10,101 00 
(dále jen „Objednatel")

MAFRA, a,s.
se sídlem: Karla Engliše 519/11,150 00 Praha 5
zastoupen; 
základě plné moci 
IČO: 45313351 
DIČ: CZ45313351 
Tel.:
E-mail________
Bankovní spojeni: 
číslo účtu 
(dále jen „Poskytovatel")

ředitelem strategie obchodu mediální skupina MAFRA, na

(dále také společně označovány jako „Smluvní strany")

ČI. I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2020 smlouvu č. SML/2019/03367 (dále jen 
„Smlouva").

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"), 
jehož účelem je úprava Smlouvy v čl. II. a včl. III. odst. 1 Smlouvy a doplnění Přílohy 
č. 2 ke Smlouvě.

ČI. II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. a čl. III. odst. 1 Smlouvy se z důvodu předpokladu 
změny na trhu práce s ohledem na možný nárůst nezaměstnanosti v souvislosti
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s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 (COV1D-19) mění a nahrazují se následujícím 
zněním:

Nové znění čl. II. Smlouvy

„Smluvní sírany se dohodly na následující specifikaci předmětu plnění.

• Podrobná specifikace předmětu plněni je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy - 
Mediaplán

• Příloha ě. I Smlouvy - Mediaplán je rozdělena na část pro „iDnes" a část pro 
„iDos“.

• Poskytovatel poskytne v rámci předmětu plněni 8 020 000 zaručených impresí na 
wehovém portálu,,iDnes" a 36 000 000 zaručených impresi na webovém 
portálu,, iDos

• Poskytovatel poskytne v rámci kompletního předmětu plněni 44 020 000 zaručených 
impresi.

• Objednatel pro předmět veřejné zakázky poskytne Poskytovateli vlastní reklamní 
bannery.

• Poskytovatel poskytne předmět plnění v nižných formátech (velikost banneru).
• Poskytovatel poskytne v době plnění umístění banneru na idnes.cz ve formátech 

Branding, 3D Leader a 3D haífpagead a na idos.cz ve formátech Branding, 
Middleboard a 3D haífpagead,

• Poskytovatel bude cílit předmět plněni na celou ČR.
• Poskytovatel bude na základě požadavku Objednatele selektivně cílit předmět plnění 

(např. podle regionu, věku pohlaví, atd.)
• Poskytovatel bude předmět plněni poskytovat od 1. /. 2020.
• Poskytovatel bude předmět plněni poskytoval 12 měsíců. “

Nové zněni čl. Ill, odst. 1 Smlouvy

„ Cena za předmět plněni na základě této Smlouvy je 1 648 945,- Kč bez DPH, přičemž 
cena 499 923,- Kč bez DPH je za poskytováni bannerové reklamy na wehovém portálu 
dostupném z internetové adresy (URL) https://www, idnes. cz a hodnota I 149 022 Kč 
bez DPH je za poskytováni bannerové reklamy na vyhledavači dopravního spojeni 
dostupném z internetové adresy (URL) htlps;//www. idos. cz. Cena stanovená na základě 
této Smlouvy je cena konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobit trvání Smlouvy, 
neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných skutečnosti promítajících se do ceny 
výrobků, technologii či služeb na trhu. “

2. Z důvodu uvedeného v čl. íl. odst. 1 Dodatku se doplňuje Příloha č. 2 ke Smlouvě, jenž 
je Přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III.
Změna závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku

1. Změny v čl. II. a čl. III. odst. 1 Smlouvy a doplnění Přílohy č. 2 ke Smlouvě nezakládají 
podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ").

2. Uvedené změny jsou změnami dle § 222 odst. 4 ZZVZ které nemění celkovou povahu
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předmětné veřejné zakázky a tyto změny navyšují Smlouvu o částku 149184 Kč bez 
DPH. Finanční částka ve výši 149184 KČ bez DPH je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku,
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

ČI. IV.
Zvláštní ustanoveni

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku a datum jeho 
podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni tohoto ujednání 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), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve Čtyřech stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. 

Poskytovatel i Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek Smlouvy přečetly, že tento byl sepsán na 

základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli vtísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Příloha Č. 1 Smlouvy - Mediaplán 1; Příloha č. 2 Smlouvy - Mediaplán II

V Praze dne:

za Objednatele:
Ing. Eduard ŠUSTER 

ředitel Městské policie hl. m. Prahy

HLAVNÍ MÉSTO PRAHA 
M&atská policie hl. m. Prahy

KanMtófřeótóo
Korofinl 92,101 00 Prsha 10

V Praze

ředitelem strategie obchodu 
mediální skupina MAFRA 

na základě plné moci
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