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ČI. I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl, Pr, vložka 33 

sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň 301 00 

jedná: Ing. Jiří TRÁVNÍČEK, ředitel příspěvkové organizace 

IČ: 00377015 

DIČ: CZ 00377015 

bankovní spojení:  

 

 č. účtu:  

 

(dále jen „objednatel/ZOO a BZ“) a 

Dodavatel: 

FORCORP GROUP spol. s r.o. 

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložce 43244 

sídlo: Hamerská 812, Olomouc 772 06 

jedná : Mgr. Irena Jelínková, jednatelka společnosti 

IČ: 27841031 

DIČ: CZ27841031 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „ dodáváte ¡/poskytovatel“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o ostraze (dále i 
„dodatek‘7“smlouva“)  

 

 
 

Dodatek č. 2  

 
ke SMLOUVĚ O OSTRAZE 

 

  

č. objednatele: 40/C/17 
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ČI. II. 

Preambule 

1. Objednatel a poskytovatel uzavřeli s účinností od 1. 9. 2037 Smlouvu o ostraze, jejímž předmětem je 

zejména fyzické střežení všech areálů a dalších objektů ZOO a BZ města Plzně, příspěvkové 

organizace. V souladu s čl. VII. odst. 1. této smlouvy, se smluvní strany dohodly níže uvedeného data 

na tomto dodatku č. 2, kterým dochází ke změně smlouvy. 

2. V průběhu plnění smlouvy byla již v lednu 2018 zvýšena minimální mzda, k jejímu dalšímu navýšení 

dojde vládou schválenou Novelou nařízení o minimální mzdě od 1.1.2019 o částku 1.150,- Kč na 

částku 13.350,- Kč, tedy o 9,42 %, Tímto, v průběhu plnění smlouvy již druhým zvyšováním 

minimální mzdy došlo k podstatné změně okolností zvýšením nákladů plnění, a proto se smluvní 

strany dohodly v souladu s § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) na navýšení ceny za poskytování služeb fyzické 

ostrahy. 

Čl. III. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Cena předmětu plnění a způsob placení takto: 

1. Čl. III. odst. 1 a) 

Zajištění celoroční noční ostrahy areálu ZOO a BZ m. Plzně, p.o. 

Hodinová zúčtovací sazba za jednoho pracovníka se navyšuje o 9,42 %, tzn. z původní částky 

64,55 Kč bez DPH se navyšuje od 1.1.2019 na částku 70,63 Kč bez DPH. 

2. Či. III. odst. 1 b) 

Zajištění sezónní denní hlídky v areálu ZOO a BZ m. Plzně, p.o. 

Hodinová zúčtovací sazba za jednoho pracovníka se navyšuje o 9,42 %, tzn. z původní částky 
62,33 Kč bez DPH se navyšuje od 1.1.2019 na částku 68,20 Kč bez DPH. 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č, 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a 

botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a poskytovatel souhlasí s jejich 

uveřejněním. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy o ostraze, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2. dotčena či překonána 

zůstávají v platnosti.  
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4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 2. řádně seznámily, že byl sepsán dle 

jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Tento dodatek č. 2. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu třech stran jednostranně tištěných 

a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Plzni dne:  V Olomouci dne:  

Objednatel: Dodavatel: 

  

 

 

Ing. Jiří Trávníček 

ředitel příspěvkové organizace 

Zoologická a botanická zahrada 
města Plzně, příspěvková organizace 

 Mgr. Irena Jelínková 

 jednatelka Forcorp Group spol. s.r.o. 


