
mediální skupina mafra
Městská část Praha 7
Vážená paní

prostřednictvím datové schránky V Praze, dne 2. února 2022

Věc: Žádost o navýšení ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2O2O/OIVZ/003

Vážená paní inženýrko,

obracíme se na Vás ve věci Smlouvy o dílo č. 2020/OIVZ/003 uzavřené mezi společností 
MAFRA, a.s. a Městskou částí Praha 7 dne 3. 3. 2020 (dále jen „Smlouva1) s účinností 
od 5. 3. 2020 jakožto dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb„ o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

Dílo specifikované v článku 1 Smlouvy se naše společnost zavázala provést v termínech 
uvedených ve Smlouvě na sfi. 3, čl. 3, odst. 3, které byly nastavené takto:

„ Termín zahájení díla: ihned od účinnosti smlouvy; realizace prvního tisku
měsíčníku se předpokládá v měsíci následujícím po 
zahájení díla

Termín realizace díla: po dobu 48 měsíců od zahájení díla “

Doba realizace díla by měla končit dne 5. 3. 2024, tedy vydáním časopisu Hobulet na 
březen 2024. Realizace prvního tisku proběhla 24. 3. 2020. Celkem by naše společnost 
měla vytisknout 45 čísel časopisu Hobulet. Celková hodnota plnční dle Smlouvy má tedy 
činit 2 700 000,- Kč bez DPH.

V důsledku nepříznivého vývoje na trhu s papírem vzrostla cena papíru, který naše 
společnost využívá pro výrobu časopisu Hobulet o cca 25 %. Celkově naše společnost, 
jakožto zhotovitel, nově realizuje na vydám časopisu Hobulet v průměru
ztrátu cca 14 000 Kč bez DPH. Do ukončení Smlouvy tímto dnem zbývá 23 čísel, což 
představuje pro naši společnost do konce trvání Smlouvy celkovou ztrátu ve výši cca 
322 000 Kč bez DPH.

S ohledem na shora uvedeného bychom Vás rádi požádali o navýšení ceny díla dle článku 
4 Smlouvy takto:
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Cena za 32 stran bez DPH 2,4 Kč
DPH 10 % 0,24 Kč
Celková cena včetně DPH 2,64 Kč

Cena za 36 stran bez DPH 2,4 Kč
DPH 10 % 0,24 Kč
Celková cena včetně DPH 2,64 Kč

Cena za 40 stran bez DPH 2,4 Kč
DPH 10 % 0,24 Kč
Celková cena včetně DPH 2,64 Kč

Shora uvedené zvýšení ceny bychom rádi uplatnili od dubnového vydání časopisu 
Hobulet v roce 2022. Po zvýšení bude cena zajedno vydání časopisu Hobulet 79 200,- Kč 
včetně 10 % DPH do konce plnění Smlouvy.

Po shora uvedeném navýšení ceny by se celková hodnota plnění dle Smlouvy navýšila o 
částku 264 000 Kč bez DPH, tedy o 9,78 % (zaokrouhleno matematicky na 2 desetinná 
místa) původní hodnoty Smlouvy. Toto navýšení hodnoty Smlouvy tak nepředstavuje 
podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněm pozdějších předpisů.

Za Vaši reakci předem děkujeme.

S přátelským pozdravem

za MAFRA, a.s.

editel strategie obchodu 
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