Dodatek č. 2 ke Smlouvě Číslo 2015/1801

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Distribuci tisku
Číslo 2015/1801, E2015/1801/D2

Česká pošta, s.p.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupen/jednající:

Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
47114983
CZ47114983
Ing. Martin Kaas, Vedoucí odboru, odbor podpora obchodu

zapsán v obchodním rejstříku
bankovní spojení:
číslo účtu:
korespondenční adresa:

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565/1
Československá obchodní banka, a.s.
133715683/0300
Česká pošta, s.p., Region Severní Morava, O SM
Poštovní 1368/20, 728 60 Ostrava

BIC/SWIFT:
IBAN:
dále jen „Distributor“

CEKOCZPP
CZ19 0300 0000 0001 3371 5683

a
Kongres Poláků v České republice, z.s.
se sídlem:
Tyršova 611/2, Český Těšín, PSČ 737 01
IČO:
00535613
DIČ:
zastoupena:
zapsána v
bankovní spojení:

CZ00535613
Mariusz Wałach, předseda Kongresu Poláků
Spolkový rejstřík, L13 vedená u Krajského soudu v Ostravě

číslo účtu:

ČSOB, a.s.
2307356/0300

korespondenční adresa:
BIC/SWIFT:
IBAN:

Tyršova 611/2, Český Těšín, PSČ 737 01
CEKOCZPP
CZ074 0300 0000 0000 0230 7356

dále jen „Vydavatel“
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1.

Ujednání

1.1

Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy o Distribuci tisku, č. 2015/1801 ze dne
28.12.2015 (dále jen Smlouva“), a to následujícím způsobem:

1.2

V článku 3. Cena a způsob úhrady Smlouvy se stávající text bodů 3.1 a 3.2 vypouští a plně se
nahrazuje novým textem následujícího obsahu:
„ 3.1 Cena za plnění uvedená v Čl. 1, bod 1.1, odstavce a), b) a c) této Smlouvy (dále jen „cena za
distribuci“) činí 6,10 Kč/ks, a to do hmotnosti 450g/ks. V případě vyšší hmotnosti než 450 g/ks
se ceny za výše uvedená plnění zvyšují o 0,50 Kč/ks za každých započatých 50 g/ks. Maximální
hmotnost doručovaného Tisku je pak 650 g/ks. Cena je garantována do 31. 12. 2017.
3.2 Cena za distribuci Tisku uvedená v bodu 3.1 této Smlouvy platí za předpokladu, že Vydavatel
v kalendářním roce nepředá Distributorovi více než 500 tis. ks Tisku. Tato cena bude zároveň
základem pro průběžné účtování Distributorem poskytovaných služeb.
Po skončení kalendářního roku Distributor vyhodnotí skutečný počet ks Tisku předaných
Vydavatelem Distributorovi za kalendářní rok dle bodu 1.1, odstavce a), b) a c) k doručení
předplatitelům.
Pokud Vydavatel předá v kalendářním roce 500 tis. a více ks Tisku, stanoví se cena za
distribuci jednoho kusu Tisku v příslušném kalendářním roce následujícím způsobem:


500 tis. ks - 3 mil. ks Tisku – Smluvní strany se dohodly, že cena za distribuci dle bodu 1.1,
odstavce b) a c) bude činit 5,70 Kč/ks.
Případný rozdíl Distributor vyúčtuje po ukončení kalendářního roku formou opravného
daňového dokladu do 15. 2. následujícího roku s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů od data
vystavení. Daňový doklad bude Vydavateli doručen alespoň 25 kalendářních dnů před datem
splatnosti.“

1.3

Smluvní strany se dále dohodly na úplném nahrazení stávajícího ustanovení Čl. 5. Závěrečná
ustanovení Smlouvy, bod 5.1, následujícím textem:

5.1

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího uzavření do 31. 12. 2017. Pokud
Vydavatel písemně odmítne změnu Obchodních podmínek, současně s tímto oznámením o
odmítnutí změn vypovídá závazek vyplývající z této Smlouvy. Výpovědní doba počíná běžet
dnem doručení výpovědi Distributorovi, přičemž skončí ke dni účinnosti změny Obchodních
podmínek. Výpověď musí být doručena Distributorovi přede dnem, kdy má změna nabýt
účinnosti.
2.

Závěrečná ustanovení

2.1
2.2

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1.4.2017.

2.3

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou
výtiscích.
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V Praze dne

V Českém Těšíně dne

za Distributora:

za Vydavatele:

Ing. Martin Kaas
Vedoucí odboru, odbor podpora obchodu
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Mariusz Wałach
předseda Kongresu Poláků

