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DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o provádění propagačních a jiných služeb č.j. SPH 673/2014 ze dne 1.4.2014 

Článek I 

Strany smlouvy 

 

1. Správa Pražského hradu 

právní forma: příspěvková organizace 

se sídlem: 119 08 Praha 1, Hradčany, Hrad I. nádvoří č.p. 1 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČ: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

je plátce DPH 

 (dále jen „Správa“) 

a 

2. Huawei Technologies (Czech) s.r.o. 

se sídlem: Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 

zastoupena: Radoslaw Kedzia, prokurista 

IČ: 27367061 

DIČ: CZ27367061 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou oddíl C, vložka 108769 

je plátce DPH 

 (dále jen „Partner“ nebo „Huawei“) 

 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají na základě vzájemného konsensu níže uvedeného dne, 

měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o provádění propagačních 

http://www.hrad.cz/
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a jiných služeb č.j. SPH 673/2014 ze dne 1.4.2014 (dále jen „Smlouva“). Smlouva se mění tímto 

dodatkem č.1, jak je níže uvedeno. 

 

Článek II 

Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení spolupráce smluvních stran na vzájemné propagaci 

upravené Smlouvy a to na dobu určitou do dne 31.12.2017. Z  uvedeného důvodu se mění 

některá ustanovení Smlouvy následovně: 

 

1. V Článku 2. Předmět a doba trvání smlouvy se mění odst. 2.2. Smlouvy následovně: 

„2.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2017.“ 

 

2. V Článku 4. Práva a povinnosti Partnera se doplňuje odst. 4.2. Smlouvy o následující 

ustanovení: 

„Partner se zavazuje za provedení propagace a poskytnutí služeb dle této smlouvy 

Správou poskytnout Správě pro roky 2016 a 2017 mobilní zařízení či jiná zařízení a 

produkty Huawei pro podnikové zakazníky, např. mobilní zařízení, servery, úložné disky, 

modemy, datové síťové produkty (dale jen “produkty”), v celkové hodnotě 1 mil. Kč bez 

DPH. To vše  dle výběru Správy a potvrzení ze strany Huawei. Tyto produkty budou 

poskytnuty v cenách obvyklych, tj. v cenách distributorů pro velkoobchodní zakazníky, 

nikoli v cenikových cenách bez obvyklé slevy. Partner se zavazuje poskytnout tyto 

produkty Huawei do vlastnictví Správy ve dvou částech, a to v roce 2016 poskytnout a 

převést produkty do vlastnictví Správy v celkové hodnotě 500.000,- Kč bez DPH 
(slovy: pětsettisíc korun českých) a v roce 2017 v celkové hodnotě 500.000,- Kč bez 

DPH (slovy: pětsettisíc korun českých) ve lhůtě dle dohody smluvních stran (forma této 

dohody postačí i elektronická). Při předání zařízení bude sepsán předávací protokol, ve 

kterém budou specifikována dodaná zařízení.“ 

3. V Článku 5. Odměna za služby a platební podmínky se mění odst. 5.2. Smlouvy 

následovně: 

„Hodnota Partnerem řádně poskytnutého plnění uvedeného a specifikovaného v čl. 2. a 4. 

této smlouvy ve prospěch Správy činí celkem za každý rok poskytnutí plnění Partnera 

500.000,- Kč bez DPH (slovy: pětsettisíc korun českých). 

Dodání zboží je v režimu přenesené daňové povinnost dle §92f zákona č. 235/2004 Sb o 

dani z přidané hodnoty, neboť dodávané zboží je uvedeno v příloze č. 6  tohoto zákona. 

Tzn., že povinnost odvést DPH přechází na Správu, nestanoví-li právní předpisy 

v konkrétním případě něco jiného.“ 

 

4. V Článku 5. Odměna za služby a platební podmínky se mění odst. 5.4. Smlouvy (z 

důvodu režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona o dani z přidané hodnoty 

následovně: 

„Odměna za plnění v průběhu příslušného kalendářního roku bude Partnerem vyúčtována 

dílčími daňovými doklady dle čl. 4, odst. 4.2., které budou vystaveny vždy k datu 

poskytnutí plnění Partnera, a to do výše 500.000,- Kč/kalendářní rok bez DPH (slovy: 

pětsettisíc korun českých). Nedílnou součástí daňového dokladu bude rozpis dodaných 

produktů včetně jejich finančního vyjádření. Dodání zboží je v režimu přenesené daňové 

povinnost dle §92f zákona č. 235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty, neboť dodávané 
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zboží je uvedeno v příloze č. 6  tohoto zákona. Tzn., že povinnost odvést DPH přechází 

na Správu.“ 

 

5. V Článku 5. Odměna za služby a platební podmínky se mění odst. 5.5. písm. a) Smlouvy 

následovně: 

 „Smluvní strany provedou vzájemný zápočet vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku 

za plnění poskytnutá v tomto kalendářním roce, přičemž Huawei uhradí doplatek 

odpovídající rozdílu mezi plněním Správy a Partnera po provedení zápočtu za příslušný 

rok  a to nejpozději do 21 dnů po provedení zápočtu za daný rok. 

6. V Článku 6. odst. 6.1. se mění kontaktní osoba za Správu pro záležitosti propagace, 

kterou je xxx, tel.: xxx, email: xxx  

 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

1.  Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Správa a dva 

Partner. 

2.  Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. 

3.   Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dne 

1.1.2016. 

5.  Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o provádění propagačních a jiných 

služeb č.j. SPH 673/2014 ze dne 1.4.2014.  

 

 

 

V Praze dne       V Praze dne   

 

 .................................................................   .......................................................................  

 za Partnera za Správu 

 Radoslaw Kedzia Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 prokurista ředitel  

 Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Správa Pražského hradu  

 


