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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č.102/2022  

uzavřené dne 04.03.2022 

 

Smlouva se uzavírá mezi:  
 

 

Objednatelem:  město Cheb  

Sídlo:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 230 20 Cheb 

Telefon, fax:  354 440 111, 354 440 550 

IČO:    00253979 

DIČ:   CZ00253979 

Zastoupený:  starostou Mgr. Antonínem Jalovcem 

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Cheb 

Číslo účtu:  

 

a 

 

Zhotovitelem:    Jiří Jabulka 

se sídlem:   Nakladatelství TYP, Pražská 958/32, 370 04 České Budějovice        
IČO:     11350521               

DIČ:        CZ491212077        

Bankovní spojení:        

           

 

 

 

Preambule 

K 700. výročí zástavy Chebska českým králům pořádá Státní okresní archiv Cheb mezinárodní 
konferenci. Výstupem z této konference bude sborník textů, který obsahově zcela nahrazuje 
vydání tematické brožury k tomuto výročí. Na základě této skutečnosti a po dohodě se 
zhotovitelem byla výroba tematické brožury zrušena. 

 

 

I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je tedy zrušení výroby a dodání tematické brožury a s tím související 
snížení celkové ceny zakázky.   
 

Původní text článku II. odst. 1 smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem: 
1.  Předmětem smlouvy je výroba a dodání tiskovin k oslavám Dnů EHD a 700 let Chebska 

s Českým královstvím - zahrnuje kompletní předtiskové zpracování textových 
a fotografických podkladů, dále výrobu a dodání do turistického infocentra Cheb. 
Specifikace jednotlivých částí díla: 
a) letáky 6 druhů 

b) kniha „Cheb“; 
c) kniha „Chebské pověsti“; 
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d) 3 bannery 

 

Původní text článku IV. odst. 1 smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem: 
1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:   

Cena za provedení díla bez DPH 472.090 Kč   

DPH 10 %      47.209 Kč 

Cena za provedení díla bez DPH 107.600 Kč 

DPH 21 %      22.596 KČ 

Cena celkem bez DPH   579.690 Kč 

DPH celkem       69.805 Kč 

Cena celkem s DPH    649.495 Kč  

     Cena za provedení díla dle článku IV. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.  
 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení předmětné smlouvy nedotřená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze 

změny. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti nabývá 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 tohoto dodatku 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

datum:        datum: 

 

 

poskytovatel:       zhotovitel: 

město Cheb   Jiří Jabulka 

   

Mgr. Antonín Jalovec       


