
Dodatek č. 1 
Smlouvě o poskytování úklidových služeb č . MSP-166/20 17-MSP-CES 

(dále jen "Dodatek") 

1. INEX Česká republika s.r.o. 
Se sídlem Neumannova 1286111, Předměstí 
IČO: 61328987 
Zastoupená: Zdeněk Kulda, jednatel společnosti 

(dálejenjako "poskytovatel') 

2. Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti 
Vyšehradská 16 
128 10 Praha 2 
IČO: 00025429 
Zastoupená: Ing. Zbyňkem Spoustou, náměstkem pro řízení sekce provozní a právní 

(dále jen jako "předávající ') 

3. Česká republika- Městský soud v Praze 
Spálená 2 
112 16 Praha 2 
IČO: 00215660 
Zastoupená: JUDr. Liborem Vávrou, předsedou Městského soudu v Praze 

(dále jen jako "přejímající") 

(dále společnějenjako "smluvní strany") 

Smluvní strany se vzhledem ke změně příslušnosti hospodařit s Justičním areálem Na 
Míčánkách ve smyslu § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření Dodatku 
následujícího znění. 

I. 
Přejímající ke dni 1.5.2019 vstupuje do práv a povinností předávajícího vyplývajících ze 
Smlouvy o poskytování úklidových služeb č. MSP-166/2017-MSP-CES uzavřené dne 
30.11.2017 mezi předávajícím a poskytovatelem (dále jen jako "Smlouva"). 

Smluvní strany tuto skutečnost berou na vědomí a souhlasí, že smluvní stranou Smlouvy se 
namísto předávajícího stává přejímající. 

II. 
Čl. 6 odst. 1 a odst. 2 Smlouvy se mění tak, že: 



1. Kontaktní osobou za objednatele je: 
 

 

2. Kontaktní osobou za poskytovatele je: 
  

 

- vedoucí střediska 

 

III. 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení . 

Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost 
nastává okamžikem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze dne: 25.4.2019 

Společnost INEX Česká republika s.r.o. 

Zdeněk Kulda 

Jednatel 

V Praze dne: 3 O -04- 2019 

Česká republika - Městský soud v Praze 

V Praze dne: 2 6 -04- Z019 

Česká republika - Ministerstvo 
spravedlnosti 

N áměstek pro řízení sekce 
právní 




