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ev.č .: 319/17/40 

 

Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného 

osvětlení na území hlavního města Prahy ev.č. 163/17/40 ze dne 30.3.2017  

 

Hlavní město Praha,  

sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 11000, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 

zastoupené 

TRADE CENTRE PRAHA a.s.,  

se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 12000, 

IČO: 00409316 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B43, 

zastoupená Ing. Robertem Plavcem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Beranem, MBA, 

místopředsedou představenstva 

 

(dále také i jen jako „TCP“ nebo „Poskytovatel“) 

a 

Městská část Praha - Kunratice  

se sídlem K Libuši 7, 148 00 Praha 4 - Kunratice 

IČO 00231134; DIČ CZ00231134 

zastoupená Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou 

 

(dále také i jen jako „Uživatel“) 

(spolu dále jen „Smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění 

nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy 

(dále jen „Smlouva“) 

 

I. Odůvodnění změny smluvního vztahu 

 

1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2017 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek 

Poskytovatele umožnit Uživateli bezplatně umístit nereklamní doplňky specifikované 

v Příloze č. 1 Smlouvy na zařízeních veřejného osvětlení v jeho vlastnictví. 
 

2) Na základě žádosti Uživatele dojde k rozšíření počtu nereklamních doplňků a v této 

souvislosti nastávají nové skutečnosti týkající se finančních podmínek, že se smluvní 

strany dohodly na změně dále uvedených ustanovení Smlouvy. 
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II. Změny Smlouvy 

 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto: 

1) V článku III. Cenová ujednání a platební podmínky se ruší odstavec 1. a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena za možnost umístění nereklamních doplňků 

veřejného osvětlení včetně částky za spotřebu elektrické energie je 720,- Kč (slovy: 

sedmsetdvacet Korun českých) měsíčně (dále jen jako „cena“). Podrobný rozpis ceny je 

uveden v Příloze č. 1 Smlouvy. 

2. Faktury budou Poskytovatelem vystavovány vždy měsíčně po uplynutí příslušného 

měsíce.  

3. K ceně bude účtována (připočítána) základní sazba daně z přidané hodnoty podle 

předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). Nedohodnou-li 

se Smluvní strany jinak, má se za to, že DUZP je poslední den kalendářního měsíce.  

4. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je minimální splatnost faktur stanovena na čtrnáct 

(14) dní od data vystavení dle odstavce 2. tohoto článku Smlouvy. 

5. Uživatel se zavazuje uhradit všechny platby bezhotovostně na účet Poskytovatele tak, aby 

Poskytovatel obdržel vyfakturovanou částku nejpozději poslední den splatnosti uvedený na 

příslušné faktuře.  

6. Jestliže se Uživatel dostane do prodlení s placením závazků dle této Smlouvy a ani do 10-

ti dnů ode dne doručení písemného upozornění nezjedná nápravu, je povinen zaplatit 

Poskytovateli zákonný úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.“ 

 

2) Znění Přílohy č. 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním, které je uvedeno v Příloze tohoto 

dodatku. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nezměněná zůstávají v platnosti.  
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž TCP obdrží tři (3) vyhotovení 

a Uživatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku 

smlouvy, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškeré změny provedené tímto Dodatkem 

byly dohodnuty svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své 

podpisy.  

6.  
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Příloha č.1: Seznam umístěných nereklamních doplňků na zařízeních VO 

 

Za TCP:      Za Uživatele: 

 

V Praze dne ___________________  V Praze dne  ________________ 

 

 

 

 

______________________________  ___________________________ 

        Ing. Robert Plavec               Ing. Lenka Alinčová 

    předseda představenstva                     starostka  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

             Ing. Jiří Beran, MBA 

    místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1 ke smlouvě ev.č .: 163/17/40 

 

Seznam umístěných nereklamních doplňků na zařízeních VO – podrobný rozpis ceny. 

 

Typ 
zařízení 

Účel umístění zařízení Umístění zařízení 
(ulice) 

Číslo 
stožáru 

ZM Cena/ měsíc 
(bez DPH) 

MIOS3 Umístění městského informačního systému Vídeňská 412604 000169 0 Kč 

MIOS3 Umístění městského informačního systému Dobronická 419052 000735 0 Kč 

MIOS3 Umístění městského informačního systému Nad Šeberákem 420456 001407 0 Kč 

MIOS3 Umístění městského informačního systému U Kunratického lesa 426478 001080 0 Kč 

ZARIZENI Umístění světelného panelu o rozměru 1000 x 1000 mm na 
kterých bude vyznačena dopravní značka A11 (přechod pro 
chodce) + umístění blikajícího světla S7 (přerušované žluté 
světlo) na stožárovou část VO. 

Vídeňská 428915 - 360 Kč 

ZARIZENI Umístění světelného panelu o rozměru 1000 x 1000 mm na 
kterých bude vyznačena dopravní značka A11 (přechod pro 
chodce) + umístění blikajícího světla S7 (přerušované žluté 
světlo) na stožárovou část VO. 

Vídeňská 428884 - 360 Kč 

Cena za měsíc celkem (bez DPH)   720 Kč 

 

 

 


