
Dodatek č. 1
Ke Smlouvě č. 2020/OIVZ/003

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „Dodatek č. 1“), mezi stranami

objednatel:
zastoupená:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
(dále jako „Objednatel“)

Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
00063754
CZ00063754

a

zhotovitel: MAFRA, a.s.
zastoupený: Jiří Otevřel, ředitel strategie obchodu mediální skupiny MAFRA, na 

základě plné moci
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 
453 13 351 
CZ 453 13 351

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1328 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
telefon: 
e-mail:
(dále jako „Zhotovitel“)

sídlo/místo podnikání: 
IČO:
DIČ:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2020/OIVZ/003 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady 
MČ Praha 7 č. usnesení 0142/22-R z jednání č. 10 ze dne 1. 3. 2022.

Preambule

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2020/OIVZ/003 se uzavírá pro splnění podlimitní veřejné 
zakázky na poskytnutí služeb vyhlášené Objednatelem pod názvem „Zajištění tisku 
měsíčníku MČ Praha 7 Hobulet“, která byla uzavřena v souladu s usnesením Rady MČ 
Praha 7 č. 0138/20-R z jednání č. 11 ze dne 21. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“). V souladu s čl. 
1 odst. 1.8 a odst. 1.6 Smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) se smluvní strany dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění cena 
plnění.

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je nepodstatná změna ceny díla sjednané smluvními 
stranami v čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy.



2. Ke změně ceny díla dochází z důvodu nepříznivého vývoje cen na trhu s papírem, v jehož 
důsledku došlo k nárůstu nákladů Poskytovatele na poskytované plnění. O těchto 
skutečnostech byl Objednatel informován žádostí ze dne 2. 2. 2022 (příloha č. 1 Dodatku), 
kde zároveň Poskytovatel vyčíslil ztrátu, kterou s ohledem na výše uvedené skutečnosti 
realizuje na každém vydání.

S ohledem na existenci těchto objektivních okolností Objednatel s odkazem na § 222 odst. 
4 ZZVZ přistoupil k navýšení celkové ceny díla dle čl. 4 Smlouvy o 264.000 Kč bez DPH. 
Toto navýšení odpovídá nárůstu ceny za jeden kus tisku na 2,40 Kč bez DPH. Celková 
hodnota plnění dle Smlouvy po navýšení činí 2.904.000 Kč bez DPH. Hodnota tohoto 
navýšení nepřekročí 10 % z celkové hodnoty plnění dle Smlouvy a navýšení tedy ve 
smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

3. Navýšení ceny díla dle tohoto Dodatku č. 1 bude realizováno od 28. 3. 2022. Prvním 
vydáním poskytnutým za tímto Dodatkem č. 1 upravenou cenu je dubnové vydání 
časopisu Hobulet.

4. Ve Smlouvě se v důsledku změny ceny díla doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5. s tímto 
textem:

„1.5. Dodatkem č. 1 se mění cena díla dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy. Tato změna ceny díla 
nepřesahuje 10 % celkové původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5. až 1.11. přečíslují na odstavce 1.6. až 1.12.

5. V čl. 4 Smlouvy se v důsledku výše uvedené změny mění a doplňuje odst. 4.1. Smlouvy a 
nově zní:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách. K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni 
zdanitelného plnění. Cena díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla.

Cena za 32 stran bez DPH 2,40 Kč
DPH 10 % 0,24 Kč
Celková cena včetně DPH 2,64 Kč

Cena za 36 stran bez DPH 2,40 Kč
DPH 10 % 0,24 Kč
Celková cena včetně DPH 2,64 Kč

Cena za 40 stran bez DPH 2,40 Kč
DPH 10 % 0,24 Kč
Celková cena včetně DPH 2,64 Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou za dílo 
specifikované v čl. 1 smlouvy. Výši této ceny Zhotovitel garantuje až do úplného 
ukončení celého díla a jeho předání Objednateli.“

II. Závěrečná ustanovení
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1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě, 
se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. | ke Smlouvě nabývá platnosti dnemjeho podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o ^bštaícb podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uvjřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv 
informovat.

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě na mtemetových 
stránkách Městské části Praha 7.

5. Smluvní strany souhlasí s uve^něním tohoto Dodatku č. I ke Smlouvě a konstatují, 
že v Dodatku č. 1 ke Smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje v třech vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž Objediatel obdrží dva stejnopisy a Poskytovatel jeden stejnopis.

7. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha:

Příloha č. 1 - žádost o navýšení ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2020/01VZ/003

V Praze dne

ObjednatC

V Praze dne .1.:........2022

Jiří Otevřel
ředitel strategie obchodu mediální skupiny 
MAFRA
na základě plné moci
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