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DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2017

I.
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

(dále jen „objednatel")

a

Regionální vydavatelství s.r.o.
se sídlem: Krakovská 201/14, 779 00 Olomouc
IČ: 27846717
zastoupená: 
bank. spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

Janem Ondrušem, jednatelem
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2109898204/2700

se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 21.8. 2017 (dále jen „smlouva") takto:

II.
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna ceny s účinností od 1.3. 2019.

2. Příloha č. 4 smlouvy (Odměna za provedení díla) se mění následovně:
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NABÍDKOVÁ CENA

8 stran 192.390 19.239 211.629 8.465.160 846.516 9.311.676

10 stran 229.900 22.990 252.890 229.900 22.990 252.890 229.900 22.990 252.890
12 stran 266.200 26.620 292.820 266.200 26.620 292.820 266.200 26.620 292.820

Počet stran

v Kč bez DPH

Cení za kompletní vyiobu a distribuci 1 vydaní periodika

v Kč včetně DPH v Kc bez DPH

Cena za kompletní výrobu a distribuci 44 vydáni periodika

v Kč včetně DPH

Počet stran

v Kč bez DPH

Cena za kompletní výrobu a distribuci 1 vydání

v Kc včetně
v Kč bez DPH

Cena za vy-obu a distribuci 1 vydaní periodika při 
dodáni .100 % obsahu nad rámec standardního 

rozsahu Objednatelem

v Kč bez DPH

Cenu za výrobu a distribuci 1 vydaní periodika pri 
dodaní 50' < obsahu nad rámec standardního 
rozsahu Objednatelem a 50 "-z Zhotovitelem

v Kč včetně

Cena za výrobu a distribuci 1 vydání periodika představuje odměnu Zhotovitele za plnění vztažené k jednomu vydání periodika, tj. za všechny činnosti, 
které jsou předmětem díla v období mezi jednotlivými vydáními periodika, a její součástí jsou veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla za 
podmínek dle Smlouvy.
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III.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

IV.
1) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží jedno.

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

Regionální vydavatelství s.r.o.

V Jihlavě dne
Sídlo Krakovská 20W14
7 /o 00 Olomouc Nove Sady 
H* .' .'846717 DlC CZ2 7846717

MUDr. Jiří Běh' Jan Ondruš 
jednatel 

(za zhotovitele)
hejtman kraje 

(za objednateje)

c—/ -- -...
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