
 

DODATEK č. 3 

ke „Smlouvě o poskytování a využívání informací“ ze dne 30. 4. 2014, uzavřené podle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Dodatek“) 
 

 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Se sídlem: Karmelitská 5, 118 12 Praha 1 

Zastoupena: Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou odboru majetkoprávního a 
veřejných zakázek 

IČO:  00022958 

Bankovní spojení   

Číslo účtu:  

 

(dále jen Odběratel) 
 

a 

 

 

2. NEWTON Media, a.s. 

Se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 

Zastoupena: Ing. Petrem Herianem, předsedou představenstva 

IČO:  28168356 

DIČ: CZ28168356 

Bankovní spojení  . 
Číslo účtu:  

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12446 

 

(dále jen Poskytovatel) 

 

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu čl. 5 odst. 5.10. „Smlouvy o poskytování 
a využívání informací“ ze dne 30. 4. 2014 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 3. 

Článek I 

Změna Smlouvy 

1. Na základě tohoto Dodatku č. 3 se prodlužuje účinnost smlouvy o dva měsíce do 30. 6. 2022.  



2. Smluvní cena bude navýšena o dvě měsíční platby, tj. 41 600,- Kč bez DPH, kdy DPH ve výší 
21 % činí 8 736,- Kč a celková cena navýšení včetně DPH činí 50 336,- Kč.  

3. Ostatní části Smlouvy zůstávají nezměněny. 
 

 

Článek II 

Zdůvodnění změny termínu plnění 
1. Důvodem uzavření Dodatku č. 3 je prodloužení plnění z důvodu potřeby monitorování médií 

během zadávacího řízení do doby, než bude uzavřena nová smlouva s nově vybraným 
Poskytovatelem. 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno 
elektronicky oběma dotčenými stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí. 
 

 

 

 

V Praze dne_____________     V Praze dne______________ 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

… …..   …………………………………… 

Mgr. Eva Vondráčková,     Ing. Petr Herian  

ředitelka odboru majetkoprávního   předseda představenstva 

a veřejných zakázek                                                  NEWTON Media a.s. 

 

 

 

 


