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Dodatek č. 4 
KE SMLOUVĚ O PROVOZOVÁNÍ REKLAMY NA DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU MHD 

č. OÚ/Re-365/2016 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1. 
Dopravní podnik města české Budějovice, a.s, 
se sídlem: 370 01 české Budějovice, Novohradská 738/40 
zast.: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a předsedou představenstva 

IČ: 25166115 DIČ: CZ25166115 

zápis v OR - spis. značka: B.868 vedená rejstříkovým soudem v českých Budějovicích 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka č. Budějovice 
č. účtu: 6503 - 231/ 0100 

(dále jen provozovatel) na straně jedné 

a 

1.2. 
Alšova jihočeská galerie 
se sídlem; č.p. 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
zast.: , ředitelem 

IČ:00073512 DIČ: CZ00073512 - neplátce 

zápis v OR - spis. značka: Pr 125 vedená u Krajského soudu v českých Budějovicích 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.účtu:211555188/0300 

(dále jen objednatel) na straně druhé 

1.3. 
Zástupci obou smluvních stran uvedení v bodech 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy či 
jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti 
dodatku není třeba podpisu jiné osoby. 

ve smyslu bodu Vlll.2. výše uvedené smlouvy uzavírají smluvní strany dodatek č. 4, kterým se tato smlouva 
upravuje a mění v následujícím: 

Ill. VYMEZENÍ DOBY PROVOZOVÁNÍ REKLAMY - se upravuje a mění takto: 

111.1. doba provozování reklamy: 

Smluvní strany sjednaly tímto prodloužení provozování reklamy dle uzavřené smlouvy, a to na období 
od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 

IV. DOHODA O CENĚ ZA PROVOZOVÁNÍ REKLAMY a PLATEBNÍ PODMÍNKY - se upravuje a mění takto: 

Cena za provozování reklamy v prodlouženém období se stanovuje takto: 

Provozování reklamy Cena provozování reklamy za Cena provozování reklamy za 
měsíc v Kč bez DPH období v Kč bez DPH 

od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 11.565,- 138.780,- 



Částku ve výši 138. 780.- Kč+ DPH dle platných zákonů bude uhrazovat v měsíčních splátkách ve výši 11.565,- Kč 
+ DPH dle platných zákonů a to na základě faktur vystavovaných provozovatelem vždy k poslednímu dni 
běžného kalendářního měsíce, počínaje měsícem březen 2021 ve lhůtě splatnosti do 14-ti dnů ode dne jejich 
vystavení - tedy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce. 

Ostatní ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn. 

Dodatek č. 4 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. 

Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu vztahují 
povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, v platném znění. 

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 3. 2021, pokud bude do 
té doby uveřejněn v registru smluv, jinak až dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany ve 
vzájemném konsenzu prohlašují, že ujednání v tomto dodatku se bude vztahovat i k období od 1. 3. 2021 do 
nabytí účinnosti tohoto dodatku, jelikož od tohoto data zajišťoval provozovatel plnění pro objednatele. 

17 -01- 2021 
V českých Budějovicích dne . 

Za objednatele: 
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