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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o výrobě a distribuci 
informačního bulletinu města Chebu - Chebské radniční listy 

 

uzavřené dne 23.12.2013 mezi těmito smluvními stranami: 
 

 1. objednatelem: město Cheb 

 se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO: 00253979 

 DIČ: CZ 00253979 

 Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

 2. zhotovitelem: Profi-tisk group s.r.o. 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 40897 

 se sídlem: Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc         

 IČO:           26868954      

 DIČ:           CZ26868954     

 Bankovní spojení: , , . :  

 zastoupený: Tomášem Vebrem, jednatelem 

 

 

 

Preambule 

Smluvní strany se dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění, v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, na změně ceny díla. 
   

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti, které se vyskytly v rámci plnění předmětu smlouvy 
(dramatický nárůst vstupů. - energie, tiskový papír...), a při uzavírání smlouvy zhotoviteli ani 

objednateli nemohly být objektivně známé, není možné realizovat předmět plnění v ceně uvedené 
v čl. IV smlouvy. 

 

 

I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je změna ceny za provedení díla.  
 

 

II. 

Změna smlouvy 

Původní text článku IV. odst. 1: 
 

„Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla za 1 výtisk 22 000 kusů informačního 
bulletinu ve výši 33 500 Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy.“ 

 

se zrušuje a nahrazuje novým textem,, který zní: 
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Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla za 1 výtisk 22 000 kusů informačního 
bulletinu ve výši 36 840 Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy.  
 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž zhotovitel obdrží dva výtisky. Každý 

stejnopis má právní sílu originálu.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se 
zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným 
zákonem. 

 

3. Ostatní části smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn platné a účinné. 
 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schválenou Radou města Chebu usnesením č. 624/20/2021 ze dne 

02.12.2021. 

 

 

V Chebu dne             2021      V Olomouci dne                2021  

 

 

 

 

 

..………………………..      …….……………………. 
     za objednatele        za zhotovitele 

Mgr. Antonín Jalovec                             Tomáš Vebr 

  starosta města                      jednatel 

 

 


