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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování roznášky tiskovin 

 

ANOTACE: 
Návrh dodatku o navýšení ceny za roznos tiskovin (Žďárského zpravodaje). 
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1. Smlouva o zajišťování roznášky tiskovin 
2. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování roznášky tiskovin 

 
 
Popis 
Radě města je předložen návrh dodatku na navýšení ceny za roznos tiskovin (Žďárského 
zpravodaje) na návrh dodavatele. Od počátku uzavření smlouvy (4.8.2014) nebyla cena 
navyšována. V současné době je cena za roznos Žďárského zpravodaje 0,32 Kč/ks (3 264 Kč za 
jeden roznos v měsíci). Po navýšení bude cena 0,54 Kč/ks (5 508 Kč za jeden roznos v měsíci). 
Dle průzkumu trhu se stále jedná o nejlevnější variantu (druhý subjekt nabídl za stejné služby cenu 
1,80 Kč/ks). Nová cena za službu je sjednána od 1.3.2019. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 
 
Geneze případu 
V současné době platná Smlouva o zajišťování roznášky tiskovin ze dne 4.8.2014. 
 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  
- 
 
 



Smlouva o zajist'ovani roznasky tiskovin 
uzavrena mezi temito stranami: 

RENVY Trade s.r.o. 
se sfdlem : Grusova 413, 530 09 Pardubice 
IG: 242 74 909 
DIG: CZ24274909 
Registrovana pod spisovou znackou oddfl C, vlozka 199016 ze dne 24.9.2012 u 
Mestskeho soudu v Praze 
(dale jen ,poskytovatel") 

a 
Mesto Zd'fu nad Sazavou 
se sf diem Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
IG: 295841 
DIG: CZ00295841 
(dale jen .,objednatel") 

za techto podminek: 

I. 
1. Poskytovatel se zavazuje zajist'ovat pro objednatele roznasku tiskovin a objednatel se 
zavazuje zaplatit poskytovateli za takto provedene plnenf smluvnf cenu stanovenou podle 
clanku Ill. teto smlouvy. 
2. Konkretnf urcenf tiskoviny vcetne stanovenf mfsta roznosu je stanoveno nasledovne: 
Tiskovina: Zd'arsky zpravodaj 
Pocet kusu: 1 o 200 
Format: A4 
Termfn dodanf 1 X v mesfci vzdy nejpozdeji do 20.dne prfslusneho kalendarnfho mesfce 
s tfm, ze termfn vyzvednutr a maximalnf gramaz bude sdelena poskytovateli nejpozdeji do 
5ti dnu prede dnem roznosu a to prostrednictvfm osob, ktere jednajf za smluvnf strany ve 
vecech technickych 
Mfsto dodanf: Mestsky urad, Zizkova 227/1' 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Distribucni oblast (misto roznosu nebo misto urcenf): Mesto Zd'ar nad Sazavou a jeho mfstnf 
casti (Strzanov, Veselfcko, Radonfn, Melkovice) 
Doba roznostu: 1 x mesicne, do trf dnu ode dne predani roznosu a to ve dnech pondelf -
streda a patek - nedele. 

II. 
Roznaskou se rozumf roznos jednoho vytisku dane tiskoviny do kazde bytove postovni 
schranky v mistech urcenf. 

Ill. 
Smluvni cena za roznasku tiskovin je urcena ve vysi 0,32 Kc/kus. K teto cene bude 
pripocteno DPH v zakonem stanovene vysi. 
Poskytovatel je opravnen si smluvni cenu za provedene roznasky tiskovin vyuctovavat 
fakturami - danovymi doklady vzdy za uplynuly kalendarnf mesic. 
Splatnost takto vystavenych faktur- danovych dokladu cinf 14 dnu od data vystavenf. 



IV. 
Poskytovatel odpovida objednateli za to, ze distribuce bude provedena nejmene do 90 % 
vsech domacnosti v distribucni oblasti (dale jen ,Distribucni kv6ta 90 %") . Pokud bude 
zjisteno, ze distribuce nebyla provedena radne a vcas, zavazuje se poskytovatel provest 
nahradni doruceni a to do 2 dnu ode dne obdrzeni upozorneni objednatele o nedoruceni 
tiskoviny do konkretnich domacnosti. 
Pokud budou pri kontrole zjistemy nedostatky distribuce (viz nize popsana nekvalitni 
distribuce), rna objednatel vuci poskytovateli narok na slevu z ceny jeho plneni za konkretni 
distribuci. Jedinym podkladem pro stanoveni penalizace je vysledek spolecne kontroly. 
Sleva bude poskytovatelem objednateli poskytnuta takto: 
o 89 % az 80 % kladnych odpovedi - poskytovatel poskytne objednateli slevu ve vysi 1 0 % z 
ceny za provedeni distribuce periodika v Distribucni oblasti, 
o 79 % az 70 % kladnych odpovedi - poskytovatel poskytne objednateli slevu ve vysi 20 % z 
ceny za provedeni distribuce periodika v Distribucni oblasti, 
o 69% az 60% kladnych odpovedi- poskytovatel poskytne objednateli slevu ve vysi 30% z 
ceny za provedeni distribuce periodika v Distribucni oblasti, 
o 59% az 50% kladnych odpovedi- poskytovatel poskytne objednateli slevu ve vysi 50% z 
ceny za provedeni distribuce periodika v Distribucni oblasti , 
0 je-li kladnych odpovedi mene nez 50%, nebude poskytovatel objednateli fakturovat castku 
za distribuci v Distribucni oblasti a objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od teto smlouvy. 

Ucinnost roznosu se stanovi jako pomer mezi poctem mist, kde nebyly tiskoviny doruceny 
ani v nahradnim terminu podle clanku IV. teto smlouvy, a celkovym poctem mist, kam mely 
byt tiskoviny doruceny. 
Za bezvadny roznos se povazuje takovy roznos, kde je ucinnost roznosu tiskovin vyssi nez 
90%. V opacnem pripade se jedna o vadny roznos. 

v. 
Objednatel je opravnen provadet kontrolu distribuce spolecne s poskytovatelem po kazde 
distribuci - je pouze na vuli objednatele, zda bude kontrola provedena ci nikoli. Termin 
kontroly distribuce urcuje objednatel , kterj je povinen oznamit poskytovateli provedeni 
kontroly distribuce a jeji term in minimalne 1 kalendarni den predem. 
Kontrola distribuce bude probihat spolecne a bude to tzv. spolecna kontrola (tj . kontroly se 
bude ucastnit vzdy alespon jeden zastupce objednatele a jeden zastupce poskytovatele). 
Spolecna kontrola distribuce musi probehnout nejpozdeji do deseti (1 0) dnu po ukonceni 
distribuce. Kvalitu distribuce a zejmena dodrzeni distribucni kv6ty 90 % a zjistemi skutecne 
vyse distribucni kv6ty pro ucely vypoctu slevy z ceny plneni die nasleduj iciho textu, budou 
spolecne poskytovatel a objednatel zjist'ovat kladenim otazky kontrolovanym domacnostem v 
distribucni oblasti, ve ktere mela bYt die teto smlouvy provedena distribuce. Kontrolovanou 
domacnosti se rozumi adresa sestavajicf z nazvu ulice a cisla domu. Kontrolovana 
domacnost je vzdy omezena na jednu domacnost v jed nom dome na dane adrese (i kdyz se 
jedna o dum s vice domacnostmi). Obyvatele prislusne kontrolovane domacnosti na zaklade 
polozeni otazky potvrdi nebo poprou skutecnost provedeni distribuce v prislusnem 
distribucnim obdobi. V kazde ulici smi bYt dotazovano maximalne pet (5) kontrolovanych 
domacnostf. v ramci jedne takove kontroly bude overeno vzdy tolik kontrolovanych, aby bylo 
obdrieno tricet (30) odpovedi kontrolovanych na polozenou otazku. Kontrolovana oblast 
musi byt zvolena tak, aby rovnomerne pokrjvala distribucni oblast a to minimalne v 6 
ruznych lokalitach po 5 dotazech. Kontrolovane oblasti budou stanoveny pred zahajenfm 
kontroly vzajemnou dohodou obou stran, tak aby bylo mozne optimalizovat cas a trasu 
kontroly. 
Nekvalitni distribuci se rozumi to, ze doruceni distribucnfho materialu si v kontrolovane 
oblasti pamatuje mene nez 90 % dotazovanych (tzn. vysledek spolecne kontroly zahrnuje 
mene nez 90% kladnych odpovedf) v kontrolni oblasti distribuce. 



Kladnou odpovedi se v tomto pffpade rozumi, ze dotazovany abean ve veku 18 az 65 let 
uvede pi'i kontrole kvality distribuce, ze si pamatuje, ze mu Distribucni material byl dorucen. 
Jina odpoved' nez ANO nebo NE (napi'. NEViM) neni povazovana za odpoved' die tohoto 
ustanoveni. 
0 provedene kontrole bude ihned pi'i jejim ukonceni ucinen zapis, kter)l potvrdi zastupci 
obou smluvnich stran. 
Slevy budou zapocteny do faktury za mesic, ve kterem kontrola distribuce probehla (tedy 
kontrola bude provedena napi'. za mesic !eden a slevy budou zapocteny v platbe za mesic 
unor). Ve faktui'e musf byt jasne uvedena procentualni vyse slevy a jeji vyse v Kc. 
V pi'ipade, ze sleva nebude v prislusne faktui'e zohlednena, je objednatel opravnen fakturu 
poskytovateli vratit k doplneni a oprave. V pi'fpade opravneneho vraceni faktury poskytovateli 
k doplnenf a oprave, se prerusi plynuti lhuty splatnosti faktury a nova lhuta splatnosti zacne 
plynout dnem dorucenf opravne faktury objednateli. 

VI. 

Tato smlouva je uzavrena s ucinnosti od 18. cervence 2014 a je uzavi'ena na dobu 
neurcitou. Platnost teto smlouvy lze ukoncit dohodou smluvnfch stran nebo vypovedi s tim , 
ze vypovedni doba je stanovena jako ti'fmesicni a pocita se od prveho dne, mesice 
nasledujiciho po doruceni vypovedi druhe strane na adresu, uvedenou v zahlavi teto 
smlouvy, pi'ipadne na jinou adresu, kterou smluvni strana pisemne sdelila jako adresu pro 
dorucovani. Za podstatne porusenf smluvnfch povinnosti lze od teto smlouvy odstoupit. 
Za podstatne porusenf smluvnfch povinnosti ze strany objednatele se povazuje napi'iklad 
opakovane prodlenf s uplnym zaplacenim smluvni ceny. 
Za podstatne poruseni smluvnich povinnosti ze strany poskytovatele se povazuji napriklad 
opakovane vadne roznasky (nejmene dve vadne roznasky), neplnenf si smluvnfch 
povinnosti, pripadne neodstraneni vad roznasky ve lhute k tomuto dohodnute. 

VII. 
Vzhledem k verejnopravnimu charakteru mesta poskytovatel vyslovne prohlasuje, ze je 
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanfm svych udaju mestem s ohledem 
na zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem prfstupu k informacfm, ve zneni pozdejsich 
pi'edpisu, a rovnez se zvei'ejnenfm smluvnich podmfnek obsazenych v teto smlouve 
v rozsahu a za podmfnek vyplyvajicich z prislusnych pravnfch predpisu, zejmena zakona c. 
106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu. 
Poskytovatel souhlasi se shromazd'ovanim, uchovanim a zpracovanfm svych osobnfch udaju 
obsazenych v teto smlouve mestem (pi'ip. jeho zamestnanci), a to pouze pro ucely vedeni 
evidence a projednani v organech mesta a zverejnenf rozhodnuti techto organu, uzavi'eni 
smluv, apod. , ve kter)lch jsou tyto udaje obsazeny, tj. vsude tam, kde lze uvedenim osobnfch 
udaju predejft zamene ucastniku pravniho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na dobu 
neurcitou, nejdele vsak do okamziku, kdy pomine ucel, pro kter)l budou uvedene osobni 
udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnfmi zakony. Poskytovatel si je zaroven 
vedom svych prav upravenych prislusnymi ustanovenimi zakona c. 101/2000 Sb. , o ochrane 
osobnich udaju a 0 zmene nekter)lch zakonu, ve znen f pozdejsich pi'edpisu. 
Poskytovatel dale souhlasi s tim, ze ze strany mesta bude, resp. muze byt, pi'i dodr:Zeni 
podminek stanovenych zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnfch udaju a o zmene 
nekter)lch zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu, zvei'ejnena tato smlouva, jeji cast nebo 
dilci informace tykajici se teto smlouvy a jejfho plneni. 

Tato smlouva muze byt menena pouze pisemnymi odsouhlasenymi dodatky. 

Ve vecech technickych bude za objednatele jednat: 



Nikola Adlerova 
medialni koordinatorka 
tel. : 566 688 331 , 737 060 526 
e-mail : nikola.adlerova@zdarns.cz 

Ve vecech technickych bude za poskytovatele jednat: 

Obe smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu radne precetly, vsem jejim ustanovenim 
rozumi a souhlasi s nimi, ze tuto smlouvu uzavrely vazne, ze sve svobodne vule a bez 
natlaku ci nevyhodnych podminek kterekoliv za stran a na dukaz toho pripojuji sve podpisy. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne lj rf· .eo/'1 
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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o zajišťování roznášky tiskovin 

 
1/ Město Žďár nad Sázavou 
 IČ 00295841 
 DIČ CZ00295841  
 se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 zastoupeno Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
 /dále jen „objednatel“/ 
 
a 
 
2/ RENVY Trade s.r.o. 
 IČ  24274909 

DIČ CZ24274909 
se sídlem Grusova 413, 530 09 Pardubice 
Registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 199016 ze dne 24. 9. 2012 u 
Městského soudu v Praze 

 /dále jen „poskytovatel“/  
 
 
Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2014 Smlouvu o zajišťování roznášky 
tiskovin (dále jen Smlouva).       
 
Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Smlouvy, který s účinností od 1. 3. 2019 zní 
následovně: 
 

III. 
Smluvní cena za roznášku tiskovin je určena ve výši 0,54 Kč/kus. K této ceně bude 
připočteno DPH v zákonem stanovené výši. 
Poskytovatel je oprávněn si smluvní cenu za provedené roznášky tiskovin vyúčtovat 
fakturami – daňovými doklady vždy za uplynulý kalendářní měsíc. 
Splatnost takto vystavených faktur – daňových dokladů činí 14 dnů od data vystavení. 
 
V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna.  
 
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila rada města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne  
11. 2. 2019 usnesením č.j. 104/2019/OPM 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Poskytovatel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí objednatel. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 
 

 
 
----------------------------------------   ---------------------------------------- 
Ing. Martin Mrkos, ACCA    Lukáš Haiduk 
starosta města      jednatel RENVY Trade s.r.o. 
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