
Příloha č. 2

Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytování služeb 

ev.č. S/276/011/0101/P/2016,
uzavřené dle ustanovení par. 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

v platném znění (dále jen „smlouva")

Profiscan, s. r. o.
se sídlem: Moskevská 14/1, 43401 Most
zastoupený: Martinem Legátem, jednatelem
IČO: 27311368 DIČ: CZ27311368
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23807 
(dále jen „ zhotovitel “) 

a
Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 
zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou 
IČO: 00241687 DIČ: CZ00241687
(dále jen „ objednatel “)

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazků ze Smlouvy o poskytování služeb ze dne 
29. 6. 2016 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku na služby vyhlášené pod názvem „Kompletní výroba regionálního 
časopisu STOP Městské části Praha 13“ (dále jen „Smlouva44).

2. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí sjednané služby uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas 
poskytnuté služby a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

3. V průběhu trvání Smlouvy se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně 
závazků ze Smlouvy.

4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 2, kterým 
upravují předmět Smlouvy a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 244).

II.
Změna závazků ze Smlouvy 

Cena díla, platební podmínky a smluvní pokuty

1. Specifikace předmětu Smlouvy se doplňuje a mění o dodatečné změny rozsahu služeb (tj. zvýšení 
nákladu o 500 výtisků najedno číslo) takto:

• v čl. 3 - Specifikace předmětu smlouvy se v odstavci Rozsah zakázky vypouští slova „náklad 
31.000 výtisků44 a nahrazují slovy „náklad 31.500 výtisků44.

2. Cena dodatečných změn rozsahu služeb byla dohodnuta smluvními stranami a odpovídá cenám 
obvyklým v místě a čase plnění a činí zajedno číslo u nákladu 500 výtisků při 32 stranách 1 548 
Kč bez DPH, při 40 stranách 2 123 Kč bez DPH.
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a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“ se tudíž jedná o změnu Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
uvedenou včl. I. tohoto Dodatku č. 2 a kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, 
realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.

4. Celková cena díla vč. tohoto Dodatku č. 2 dle čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se mění takto:

cena v Kč bez DPH za jedno číslo 40 stran
výše DPH zajedno číslo (10%) 
cena v Kč včetně DPH zajedno číslo

136 395,00 Kč 
13 640,00 Kč 

150 035,00 Kč

cena v Kč bez DPH za jedno číslo 32 stran
výše DPH zajedno číslo (10%) 
cena v Kč včetně DPH zajedno číslo

100 800,00 Kč 
10 080,00 Kč 

110 880,00 Kč

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o poskytování služeb tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze 

změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah Smlouvy o poskytování služeb 

a tohoto Dodatku č. 2 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy 
vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení 
všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebo jeho 
části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují 
svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

5. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení RMČ č. UR 0103/2018 ze dne 12. března 2018.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Veškeré úkony související se zveřejněním smlouvy zajistí MČ Praha 13.

V Praze dne
20. 03. 2018

za Profíscan, s. r. o.


