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DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 

č. smlouvy MAFRA 6/2013/ODD.PRODEJE 

č. smlouvy LP 0224000463 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2  

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 (dále jen „Dodatek č. 5“) 

 

mezi společnostmi: 

 

 

 

 

MAFRA, a.s. 

se sídlem   Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00  

IČO:   453 13 351 

DIČ:    CZ45313351 

zastoupená:  Ing. Štěpánem Košíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem 

                                   Berkou, místopředsedou představenstva 

OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1328 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:   116 21 41 - 011 / 0100 

(dále jen „MAFRA“) 

 

a 

 

 

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem:   Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 

IČO:   28244532 

DIČ:   CZ699003361 

zastoupená:             Jiřím Krausem, předsedou představenstva a Jiřím Petržilkou,  

                                    členem představenstva 

OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 14003 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

číslo účtu:  801812025/2700 

(dále jen „LP“) 

                                                                             

(MAFRA a LP dále společně také jako „Smluvní strany“, jednotlivě také jako „Smluvní 

strana“). 

 

 

Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2012 Smlouvu o spolupráci, ev. č. smlouvy LP 

0224000463 a ev. č. smlouvy MAFRA 6/2013/ODD.PRODEJE, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

30. 12. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 4. 4. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 31. 12. 2014 a Dodatku č. 4 

ze dne 18. 9. 2015 (dále společně jen „Smlouva“). 

 

 

 

Smluvní strany se dohodly na základě úplného a vzájemného konsensu a v souladu s 

ustanovením čl. VI. „Závěrečná ustanovení“ odst. 1) Smlouvy na následujících změnách a 

doplnění Smlouvy: 
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I. 

Dohodnuté změny 

 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 5 se čl. I. odst. 1) 

Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním, a to takto: 

 

„1) MAFRA se zavazuje, že bude pravidelně po dobu účinnosti této Smlouvy dodávat 

LP způsobem a za podmínek v této Smlouvě stanovených deníky Lidové noviny, Mladá 

fronta DNES a týdeník Téma vydávané společností MAFRA (dále společně také jako 

„Deník“ nebo „Zboží“) v objemu stanoveném dle jednotlivých objednávek LP a 

převede na LP vlastnické právo ke Zboží. LP se zavazuje za dodané Zboží zaplatit 

MAFRA sjednanou cenu dle níže uvedených podmínek.“   

 

   

2. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 5 se čl. II odst. 4) 

Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním, a to takto: 

 

 

Dodávky Deníků budou uskutečňovány na základě roční  objednávky LP zaslané 

MAFRA e-mailem oprávněnou osobou LP: 

(dále jen „oprávněná osoba„) na elektronickou 

adresu MAFRA  MAFRA se zavazuje obratem, nejpozději do druhého 

pracovního dne, potvrdit zaslanou objednávku na elektronickou adresu oprávněné 

osoby. Objednávka se stává pro MAFRA závaznou zasláním potvrzení MAFRA na výše 

uvedenou elektronickou adresu oprávněné osoby. Objednávka bude obsahovat zejména 

číslo Smlouvy, datum vystavení, jméno oprávněné osoby/osoby, která objednávku 

vystavila, název Zboží, množství Zboží a termín dodání Zboží. V odůvodněných 

případech je možné objednávat Zboží telefonicky a následně je však vždy nutno vystavit 

písemnou objednávku. MAFRA se zavazuje dodat Zboží v době uvedené na potvrzené 

objednávce. MAFRA se zavazuje dodat Zboží v množství a specifikaci stanovené LP, a 

to v souladu se zněním potvrzené objednávky a v jakosti a kvalitě odpovídající 

příslušným zákonným předpisům, normám a dohodnuté době záruky na jakost. 

Každé navýšení Zboží, které není dodáváno jako předplatné dle této Smlouvy, musí být 

odsouhlaseno oběma Smluvními stranami. 

 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 5 se čl. III. odst. 2) 

Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním, a to takto: 

 

 

Na předplatné Lidových novin bude MAFRA poskytovat slevu 35% oproti ceně konečné 

spotřeby na stánku pro LP za Smluvní cenu na jedno čtvrtletí: 

Lidové noviny  Kč bez DPH za 1 výtisk po-so v daném čtvrtletí (tj. za celé 

příslušné kalendářní čtvrtletí). 

 

Cena za roční předplatné Lidových novin od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 pro LP bude: 

Lidové noviny celkem = Kč bez DPH. 
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Na předplatné Mladé fronty Dnes bude MAFRA poskytovat slevu 35% oproti ceně 

konečné spotřeby na stánku pro LP za Smluvní cenu na jedno čtvrtletí: 

Mladá fronta Dnes  Kč bez DPH za 1 výtisk po-so v daném čtvrtletí (tj. za celé 

příslušné kalendářní čtvrtletí).  

 

 

Cena za roční předplatné Mladé fronty Dnes od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 pro LP bude: 

Mladá fronta Dnes celkem = Kč bez DPH 

 

 

 

 

MAFRA bude Smluvní cenu za předplatné Lidových novin a Mladé fronty Dnes 

fakturovat zvlášť. Smluvní cena za roční předplatné Lidových novin a Mladé fronty 

Dnes bude účtována měsíčně na základě faktur vystavených společností MAFRA a 

doručených na adresu LP uvedenou v odst. 3) tohoto článku III. Smlouvy, vždy po 

uplynutí příslušného měsíce , ve kterém budou dodávky Zboží uskutečňovány.  Doklady 

budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platného a účinného zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále budou 

obsahovat číslo Smlouvy, a budou vystaveny se lhůtou splatnosti 30 dnů od data jejího 

doručení na fakturační adresy LP uvedené v odst. 3 tohoto čl. III. Smlouvy. Platba 

probíhá vždy bankovním převodem a bezhotovostně, přičemž zaplacením se rozumí 

odepsání příslušné částky z účtu LP respektive MAFRA. Připadne-li den splatnosti na 

sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, bude dnem splatnosti nejbližší následující 

pracovní den.  

Celková částka ze Smluvní ceny za předplatné bude hrazena vzájemným zápočtem. Na 

fakturách bude uvedeno „NEPROPLÁCET-ZÁPOČET“. 

 

Pro vyloučení veškerých pochybností se Smluvní strany dohodly, že v případě 

předčasného ukončení Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou dle odst. 2) článku V. této 

Smlouvy, LP uhradí pouze cenu předplatného Lidových novin a Mladé fronty Dnes za 

předmětné kalendářní čtvrtletí, ve kterém došlo k případnému předčasnému ukončení 

Smlouvy, nikoliv celkovou cenu za roční předplatné Lidových novin a Mladé fronty 

Dnes.“ 

 

 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 5 se čl. III., odst. 4) 

Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním, a to takto: 

 

„4) Dle čl. I. odst. 1) Smlouvy bude MAFRA na Zboží, které nebude dodáváno jako 

předplatné prodávat za Smluvní cenu za 1 (jeden) výtisk:  

  

- deník Lidové noviny: pondělní, úterní, středeční a čtvrteční vydání za Kč bez 

DPH, 

- deník Lidové noviny: páteční a sobotní vydání za Kč bez DPH, 

- deník Mladá fronta DNES: od pondělí do soboty za  Kč bez DPH, 

- týdeník Téma: dodávaný v pátek za Kč bez DPH. 

 

 Dodávku Zboží bude MAFRA fakturovat měsíčně, vždy k poslednímu dni měsíce, ve 

kterém byly dodávky Zboží uskutečňovány. Faktury budou obsahovat veškeré 

náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo této Smlouvy, číslo Objednávky, budou 
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k nim přiloženy kopie dodacích listů podepsaných MAFRA i LP a budou vystaveny se 

lhůtou splatnosti 30 dnů od data jejího doručení na Fakturační adresu LP. Platba 

probíhá bankovním převodem a bezhotovostně, přičemž zaplacením se rozumí 

odepsání příslušné částky z účtu LP. Připadne-li den splatnosti na sobotu, neděli nebo 

svátek, bude dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. Celková částka ze 

Smluvní ceny za Zboží bude hrazena vzájemným zápočtem. Na fakturách bude uvedeno 

„NEPROPLÁCET – ZÁPOČET“. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 5 se čl. III. odst. 5) 

Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním, a to takto: 

 

„5) LP bude pro MAFRA zajišťovat propagaci Deníku jeho neadresnou distribucí ve 

VIP salóncích LP (tj. poskytnutím Deníku cestujícím ve VIP salóncích LP) ve smyslu čl. 

I. odst. 2) Smlouvy. Tuto propagaci provede za Smluvní cenu za 1 (jeden) výtisk:  

 

- deník Lidové noviny: pondělní, úterní, středeční a čtvrteční vydání za Kč bez 

DPH, 

- deník Lidové noviny: páteční a sobotní vydání za  Kč bez DPH, 

- deník Mladá fronta DNES: pondělí do soboty za  Kč bez DPH, 

- týdeník Téma: dodávaný v pátek za  Kč bez DPH.“ 

  

6. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 5 se čl. III. odst. 3) 

Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním, a to takto: 

 

Fakturační adresa LP: 

 

nebo elektronicky v pdf formátu na adresu:  (dále jen „Fakturační 

adresa“). 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 5 se čl. V., odst. 1) 

Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním, a to takto:  

 

„1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma  Smluvními stranami a 

účinnosti dnem 01.01.2013. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 

31.12.2016.“ 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a 

účinnosti beze změny. 

 

2. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž 

LP obdrží dvě (2) vyhotovení a MAFRA obdrží jedno (1) vyhotovení.  



5/5 

 

3. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dnem 1. 1. 2016. 

 

4. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 5 k němu Smluvní 

strany připojují své podpisy.  

 

V Praze dne  28.12.2015                                    V Praze dne 31.12. 2015 

 

Za MAFRA       Za LP                  

 

 

------------------------                         -----------------------------                 

Ing. Štěpán Košík                                                           Jiří Kraus                 

předseda představenstva                                                 předseda představenstva                                                                                                                                  

MAFRA, a.s                                                                   Letiště Praha, a. s.         

  

                                                                                                                                                                        

 

-------------------------                                ------------------------------                                                                                       

Ing. Michal Berka                          Jiří Petržilka                                  

místopředseda představenstva           člen představenstva                    

MAFRA, a.s.        Letiště Praha, a. s. 




