DODATEK Č. 1
ke smlouvě o spolupráci při pořádání výstavy v Obecním domě v Praze

Níž uvedeného dne, měsíce a roku
1.

Obecní dům, a.s., IČ: 272 51 918, se sídlem Praha 1, Nám. Republiky 1090/5, PSČ 111 21,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 9990, jednající
Mgr. Vlastimil Ježek – předseda představenstva a Ing. Mercedes Benlatreche –
místopředsedkyně představenstva
/dále jen „OD“ na straně jedné/
a

2.

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, IČ: 148 925 37, se sídlem Praha 1, Smetanovo
nábřeží 995/6, PSČ 110 00, jednající Ing. Pavel Piekar – předseda představenstva
/dále jen „Sdružení“ na straně druhé/

OD a Sdružení jsou společně označovány pro potřeby této dohody jako „Smluvní strany“
uzavřely t e n t o:
dodatek č. 1
ke Smlouvě o spolupráci při pořádání výstavy v Obecním domě v Praze

/dále jen „Dodatek“/
I.
Úvodní ustanovení:

1.

Dne 30. 5. 2017 uzavřely Smluvní strany smlouvu o spolupráci při pořádání výstavy
v Obecním domě v Praze /dále jen „Smlouva“/. Uvedená Smlouva nadále trvá a nebyla
ukončena dohodou Smluvních stran anebo jednostranně ze strany kterékoliv Smluvní strany
předmětné Smlouvy.

2.

Smluvní strany se svobodně rozhodly uzavřít tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě,
kterým se upravuje vyúčtování prodeje katalogu (Publikace) a Obálky prvního dne vydání se
známkami (tzv. FDC).
II.
Předmět dodatku:

1. Na základě dohody smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1
mění takto:
Článek VI. se doplňuje novým textem takto:
Smluvní strany se dohodly na prodeji katalogu ve Výstavních prostorách Obecního domu
v Praze, který zajistí OD.
Předmětem tohoto dodatku je závazek OD prodávat nebo zajistit prodej níže specifikované
publikace (dále jen „Publikace“):
HOLLAR DNES, publikace vydané SČUG Hollar, ISBN: 9-788090-373945
a obálky (dále jen „Obálka“):
Obálka prvního dne vydání se známkami, autoři Jan Kavan a Pavel Sivko.
Počet kusů obojího bude upřesněn v Dodacím listu.
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Sdružení předá OD publikace i obálky na základě Dodacího listu, vždy po ústní či písemné
dohodě se zástupcem OD.
Sdružení stanoví distribuční cenu publikace na 400,- Kč vč. DPH a obálky na 60,- Kč
vč. DPH, tj. cenu, kterou je OD povinen v případě prodeje publikace a obálky uhradit Sdružení.
Sdružení stanoví maloobchodní (prodejní) cenu publikace ve výši 450,- Kč vč. DPH a obálky
ve výši 70,- Kč vč. DPH.
Rozdíl mezi prodejní a distribuční cenou činí odměnu OD za zprostředkování prodeje. V úplatě
OD jsou zahrnuty též veškeré jeho náklady s prodejem zboží Sdružení a Sdružení tudíž žádné
náklady OD vynaložené při plnění této smlouvy nehradí.
OD provede vyúčtování prodeje ke konci roku, tj. ke dni 31. 12. 2017 a poté ke dni ukončení
výstavy, tj. ke dni 20. 1. 2018. Vyúčtováním prodeje se pro potřeby tohoto dodatku myslí
uvedení přesného počtu prodaných publikací za sjednanou cenu, výpočet provize a částky
určené k fakturaci. Na základě odsouhlaseného vyúčtování vystaví Sdružení daňový doklad za
prodané publikace v maloobchodní (prodejní) ceně, a současně OD vystaví daňový doklad za
zprostředkovatelskou provizi. Daňové doklady budou uhrazeny oběma stranami nejpozději do
30 dnů od jejich obdržení.
OD se zavazuje o převzaté publikace řádně pečovat, aby nedošlo k jejich poškození. OD ručí
po celou dobu prodeje za kvalitu převzatých publikací a jejich případné poškození jde k jeho
tíži.
Neprodané publikace si Sdružení vyzvedne nejpozději do 14 dnů po obdržení vyúčtování.
Vzhledem k tomu, že OD nemá dostatečné skladovací prostory, po uplynutí této doby přestává
ručit za kvalitu převzatých publikací a případné poškození nebo ztráta nejde k jeho tíži.
Sdružení odpovídá za jakékoli případné nároky vyplývající z autorských práv.
Sdružení se v rámci tohoto dodatku zavazuje darovat OD tři (3) kusy Publikace.
III.
Kontaktní osoby:
Za OD: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Za Sdružení: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
VI.
Závěrečná ustanovení:
1.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ze strany obou Smluvních stran.

2.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech, z nichž OD a Sdružení obdrží každý jeden
stejnopis.

3.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, plně porozuměly jeho textu
sepsanému v českém jazyce, se kterým bezvýhradně souhlasí, neuzavřely ho v tísni, či za
nápadně nevýhodných podmínek.

4.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv
vedeným společností Obecní dům, a.s. na jejich webových stránkách www.obecnidum.cz v
sekci „Registr smluv“, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,
číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Tomu na důkaz podpisy Smluvních stran tohoto Dodatku.
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V Praze dne 13. 10. 2017

………………………………………………………………
Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva
Obecní dům a.s.

……………………………………………………………
Ing. Pavel Piekar
předseda představenstva
Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR

………………………………………………………………
Ing. Mercedes Benlatreche
místopředsedkyně představenstva
Obecní dům, a.s.
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