Dodatek č. 1 k príkazní smlouvě

podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
I.
Smluvní strany
Městská část Praha 10, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38

Praha 10, IČ: 00063941,

zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou.
Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí Odboru kultury a projektů
(dále jen „Klient” na straně jedné)

a
Ewing Public Relations, s.r.o. se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1603/47a, PSČ 170 00, IČ
49712331 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,
vložce číslo 23104 zastoupena jednatelem Jakubem Hrabovským a jednatelem Ondřejem
Kubalou

(dále jen „EPR“ na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k príkazní smlouvě o
poskytování komunikačních služeb ze dne 8. 4. 2020

II.
Předmět dodatku

2.1

Klient a EPR (dále jen „Smluvní strany“) uzavřely dne 8. 4. 2020 príkazní smlouvu o
poskytování komunikačních služeb, přičemž předmětem této smlouvy je vymezení práv
a povinností smluvních stran vyplývajících ze závazku EPR poskytovat pro Klienta
komunikační služby za podmínek v této smlouvě uvedených a závazku Klienta platit
EPR za poskytnuté služby sjednanou odměnu (dále jen „Smlouva“).

2.2

Vzhledem k tomu, že:

A) EPR se dle odstavce 4.2 Smlouvy zavázal poskytovat Klientovi PR služby v rozsahu
200 hodin;
B) podle odstavce 4.2 Smlouvy platí, že nevyčerpá-li Klient tento sjednaný rámec
hodin, pak se takto nevyčerpané hodiny nepřevádí do dalšího zúčtovacího období a
zanikají;
C) podle odstavce 6.1 Smlouvy byla Smlouva sjednána na dobu určitou do 31. 12.
2020;a
D) sjednaný rozsah 200 hodin Klient do 31. 12. 2020 nevyčerpá;

se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, která je vymezena dále v tomto dodatku.
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III.
Změna Smlouvy

3.1

Odstavec 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
6.1

3.2

Tato smlouva je sjednána na dobu určitou, a to do 30. 6. 2021. Každá ze stran je
oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní
doba je 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
IV.
Závěrečná ujednání

7.1

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinná
okamžikem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7.2

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce českém splatností originálu.
Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

7.3

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli za nápadně
nevýhodných podmínek či v rbzporu s poctivým obchodním stykem a na důkaz tohoto
tvrzení připojují svoje vlastnoruční podpisy.
V Praze dne
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V Praze dne

Městská část Praha 10:

Ewing Public Relations, s.r.o.:

jméno: Pavlína Rieselová

funkce: vedoucí Odboru kultury a projektů

funkce: jednatelka

funkce: jednatel
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