
 

                                     Dodatek č. 2 ke 

SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 

 

Objednatel:  

ČR – Úřad práce České republiky 

Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7  

IČ: 72496991 

Krajská pobočka pro hlavní město Prahu 

Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 

zastoupená: PhDr. Ladislavem Hazukou, pověřeným zastupováním ředitele Krajské pobočky 

pro hlavní město Prahu 

bankovní spojení: Česká národní banka 

účet číslo: 37824011/0710  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Dodavatel:  

Ladislav Vaško 

Sídlo: Na Dědince 8, Praha 8 

IČ: 88513203 

DIČ: CZ 6906045718 

Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající dle živnostenského zákona 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: xxx 

zastoupený: xxx  

(dále jen „dodavatel“) 

(objednatel a dodavatel dále společně jako „smluvní strany") 

 

 

Na základě dohody objednatele a dodavatele se mění Smlouva o provádění úklidových služeb 

v prostorách Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hlavní město Prahu na adrese Na 

Maninách 876/7 (dále jen úřad práce) uzavřené 8. 3. 2018. 

(dále jen ,,smlouva“) takto: 



          

 I. 

Článek III. Doba a místo plnění 

Bod 1. zní nově:  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 1. 01. 2019 do 31. 03. 2019. 

 

        II. 

                                                                     Cena za služby 

 

1.   Cena za službu je 27.658,-Kč s DPH v platné výši. 

 

III. 

 

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

1. 01. 2019. 

2. Tento dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 

dvou výtiscích. 

3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek smlouvy podepsaly svobodně, vážně, nikoliv 

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 

dodatku a smlouvy, případně jejich obsah a veškeré skutečnosti v nich uvedené ze strany Úřadu 

práce ČR, krajské pobočky pro hl. m. Prahu uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

 

V Praze dne …………………….   V………… dne ……………………… 

 

 

 

……………………………………..   ……………………………………….. 

          Za objednatele           Za dodavatele 

 

 

 

 



 

 

 

 


