
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.1.2020

I.
Smluvní strany

1. Město Hlučín
Se sídlem: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín 
IČ: 00300063 
DIČ: CZ00300063 
Zastoupeno:
Tel.:
Email:

starostou

(dále jen „objednatel")

2. MAFRA, a.s.
Se sídlem: Karla Engliše 519/11,150 00 Praha 5 
IČ: 45313351 
DIČ: CZ45313351 
Zastoupena:
Tel.:
Email:

(dále jen „zhotovitel")

(společně též „smluvní strany")

Úvodní ustanovení

1. Dne 15.1.2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.8.2021 (dále jen 
„Smlouva"). Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele jednotlivá dílčí plnění, 
tj. na základě objednatelem předaných podkladů provést tisk jednotlivých čísel měsíčníku Hlučínské 
noviny (dále jen „zpravodaj"), včetně dopravy jednotlivých čísel výtisků zpravodaje do míst plnění 
v souladu se Smlouvou.

2. V důsledku vnějších okolností globálního charakteru zejména pak v důsledku dopadů celosvětové krize 
pandemie koronaviru, v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a zdražení energií v celé Evropě 
došlo za posledních 6 měsíců k téměř 100 % skokovému nárůstu cen papíru, který je zásadní surovinou 
pro plnění Smlouvy. Došlo proto ke změnám okolností tak podstatných, že tyto změny založily 
v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním zhotovitele, a to 
neúměrným zvýšením nákladů plnění. Všechny tyto skutečnosti nastaly po uzavření Smlouvy a v době 
uzavření Smlouvy je nemohla žádná smluvní strana rozumně předpokládat. Jelikož se jedná o globální 
jev, nemůže tento cenový nárůst papíru ani jedna ze smluvních stran ovlivnit. Zároveň dochází k 
úsporám nákladů i u výrobců papíru, kteří v důsledku toho optimalizují výrobní sortiment a přestávají 
vyrábět některé druhy papírů. Za této situace nelze proto garantovat konkrétní značku a typ papíru pro 
výrobu Hlučínských novin a je nutné mít připravené alternativní řešení pro případ vzniku takové 
situace. Na základě těchto skutečností se smluvní strany v souladu s § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly na změně obsahu Smlouvy, a to způsobem 
popsaným v článku III.

III.
Změny smluvních ujednání
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1. Ustanovení o použití alternativního materiálu pro tisk Hlučínských novin:
V Článku III., bodě 2. se nahrazuje čtvrtá odrážka novým zněním, které zní:

materiál: 52 g brite 76C coldset; v případě nedostupnosti tohoto materiálu na trhu může zhotovitel 
pro jednotlivá dílčí plnění použít alternativní materiál se srovnatelnými parametry a se stejnou nebo 
vyšší kvalitou. Změnu materiálu je zhotovitel povinen oznámit objednateli a vyžádat si jeho písemný 
souhlas s použitím takového materiálu."

2. Ustanovení o úpravě ceny:
V článku V. se bod 1. a bod 2. nahrazují novým zněním, které zní:

„1. Cena za dílčí plnění je stanovena dohodou a činí:
Cena v Kč bez 

DPH
Cena v Kč s 

DPH
Položka

Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) standardního čísla (12 
stran)________________________________________________ 17 360,- 19 096,-

2. Cena za dílčí plnění při mimořádném požadavku objednatele na zúžené nebo rozšířené vydání

Cena v Kč bez 
DPH

Cena v Kč s 
DPH

Položka

Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) zúženého čísla (8 stran) 15 685,- 17 253,50
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) zúženého čísla (10 stran) 16 680,- 18 348,-
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (14 stran) 21139,- 23 252,90
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (16 stran) 23 065,- 25 371,50
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (18 stran) 25 165,- 27 681,50
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (20 stran) 27 311,- 30 042,10

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě mají platnost originálu. Jedno 

vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz 
dohody o všech článcích tohoto dodatku č. 2 připojují pověření zástupci obou smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy.

5. Tento dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Hlučína č. 119/6c) ze dne 22.8.2021.

V Hlučíně dne 31. 8. 2022 V Praze dne 31. 8. 2022

za objednatele za zhotovitele

starosta města Hlučína
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