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D O D A T E K č. 1 

k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 

fondu 
č. TAA-JZ-3/2019 ze dne 18. 2. 2019 

 

uzavřený mezi 
 
Úřadem práce České republiky 
zastupující osoba: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D., ředitel odboru kontaktní pracoviště ÚP 
sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
IČO: 72496991 
adresa pro doručování: Úřad práce ČR – Krajská pobočka České Budějovice, Klavíkova 1570/7, 
 370 04 České Budějovice 

(dále jen „Úřad práce“) na straně jedné 
 
a 
 
zaměstnavatelem: Technické služby Tábor s.r.o. 
zastupující osoba: Michal Polanecký, jednatel 
sídlo: Kpt. Jaroše č.p. 2418, 390 03 Tábor 3 - Klokoty 
IČO: 62502565 

(dále jen „zaměstnavatel“) na straně druhé. 

 

Článek I 

Účel dodatku 

Účelem tohoto dodatku je úprava výše uvedené dohody uzavřené mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem. 

Článek II 

Předmět dodatku 

V článku II, odst. 2.2. se datum 31. 8. 2019 nahrazuje datem 29. 2. 2020. 

V článku II, odst. 3 se datum 31. 8. 2019 nahrazuje datem 29. 2. 2020. 

V článku III, odst. 1 se částka 108.000 Kč nahrazuje částkou 216.000 Kč. 

V článku III, odst. 2 se datum 31. 8. 2019 nahrazuje datem 29. 2. 2020. 

 

Článek III 

Další ujednání 

 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a že byly seznámeny 
s veškerými právy a povinnostmi, které pro ně vyplývají z tohoto dodatku. 
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Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Úřad práce a jedno zaměstnavatel. Ostatní 
ujednání dohody zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění. Dodatek, na nějž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá 
účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, nebo dnem, který si smluvní strany sjednávají 
v dodatku. 
 
 
 
 
V Táboře dne 27. 8. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
Michal Polanecký, jednatel 

Technické služby Tábor s.r.o. 
 

za zaměstnavatele 

.................................................................. 
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D. 

ředitel odboru kontaktní pracoviště ÚP Tábor 
 

za Úřad práce ČR 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Úřad práce vyřizuje: Bc. Monika Malíková 
Telefon: 950 165 158 
 
 

 


