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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění úklidových služeb v objektu 
Probační a mediační služby  

 (dále jen „Dodatek“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Česká republika - Probační a mediační služba 
organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00 
Právní forma:  325 – organizační složka státu 
Zastoupena:  PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou  
IČO:    70888060 
DIČ:    není plátcem DPH 
bankovní spojení:     
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
PERFECT pure service, o.p.s. 
se sídlem:  Budovatelská 872/51, 696 01  Rohatec 

Zastoupena: Ing. Mgr. Marií Šedovou, MBA, LL.M. ředitelkou 
IČO:  02119463    
DIČ:    CZ02119463 
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou O 637 
č. ú.:    
     
(dále jen „poskytovatel“) 
dále též společně označeny jako „Strany“ nebo každá z nich samostatně jako „Strana“. 

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními. 
 

Čl. 1 

1.1 Strany prohlašují, že dne 6.8.2018 uzavřely smlouvu, jejímž předmětem je 
zajištění úklidových služeb na středisku PMS v Prostějově („Smlouva“).  

1.2 Strany se dohodly na změně této Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 2. 

 

Čl. 2 

2.1 V článku 2, odst. 2.1 Smlouvy se účinnost Smlouvy prodlužuje do 31.12.2019. 

2.2 Článek 4.1 odst. a) Smlouvy nově zní: „za pravidelné úklidové služby uvedené 
v čl. 1.2 písm. A) Smlouvy se měsíční paušální cena sjednává ve výši 3 850 Kč 

bez DPH (slovy: třitisíceosmsetpadesát korun českých),  4 658,50 Kč vč. DPH 
(slovy: čtyřitisícešestsetpadesátosm korun českých padesát haléřů);“ 
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2.3 Článek 4.2. b) Smlouvy nově zní: “pro případy mimořádných úklidových služeb 
podle č. 1.2 písm. B) se sjednává cena za 1 hodinu takové úklidové práce ve výši 
220 Kč bez DPH (slovy: dvěstědvacet korun českých), 266,20 Kč vč DPH (slovy: 
dvěstěšedesátšest korun českých dvacet haléřů).“ 

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Čl.  3 

3.1  Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

3.2  Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné 
vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 

3.3  Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Stran, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
jinak.  

 
 
V Praze dne ………………    V Rohatci dne ………………  
 
 
 
 
 
............................................    ............................................. 
PhDr. Andrea Matoušková    Ing. Mgr. Marií Šedovou, MBA, LL.M. 
ředitelka PMS      ředitelka 
(objednatel)       (poskytovatel) 
 


