
000006-001/2019-09 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR |

divize Morava
pracoviště Brno

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování úklidový jfeslužetf §
(dále jen „dodatek“)

Článek I
Smluvní strany

Příloha: ............................................................. i
U1|

Název: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu 
v Praze, v oddílu A, vložka 7216, provedeným zápisem dne 26. října 
1992

Se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3
Statutární orgán: MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel
Zastoupená: 
IČ:

Doc. Ing. Otakarem Smolíkem, CSc., MBA, ředitelem divize Morava
471 14 304

jako objednatel na straně jedné (dále též „objednatel“)

a

Název:
Se sídlem:

HPF CleanCat s.r.o.
Keramická 602/19, Hrušov, 711 00 Ostrava

Zastoupená: Romanem Gebauerem, jednatelem
IČ:
DIČ: 

294 53 810 
CZ29453810

Jako poskytovatel na straně druhé (dále též „poskytovatel“)

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany konstatují, že dne 1. 7. 2019 uzavřely smlouvu o poskytování úklidových 
služeb, jejímž předmětem je zajištění úklidových služeb v budově č. p. 3348, známé pod 
názvem Nová Karolina Park, na adrese 28. října, Ostrava - konkrétně v rámci pronajatých 
prostor ZP MV ČR (v 1. NP a 4. NP).

Článek II

1. Objednatel a poskytovatel se tímto v souladu s článkem XII. odst. 9 výše uvedené 
smlouvy o poskytování úklidových služeb dohodli na jejich některých doplněních.

2. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
smlouvy o poskytování úklidových služeb:

2.1. V Příloze č. 1 ke smlouvě o poskytování úklidových služeb se v části týkající se 
úklidu 4. NP rozšiřuje rozsah prováděných úklidových služeb o následující 
služby dle této tabulky:

1



. ■. ■. .. . povrch četnost m2 Kč/ měs.
vstupní chodba dlažba 5x týdně 7,7 271,82
WC muži, chodba dlažba 5x týdně 4,6
+ přeleštění zrcadla 5x týdně 1,7 223,28
+ přeleštění 2 umyvadel 5x týdně
WC muži dlažba 5x týdně 11,6 750,74
místnost u WC muži dlažba 5x týdně 1,7 66,01
úklidová místnost dlažba 5x týdně 1,7 22
WC ženy, chodba dlažba 5x týdně 4,9
+ přeleštění zrcadla 5x týdně 2,3 237,84
+ přeleštění 3 umyvadel 5x týdně
WC ženy dlažba 5x týdně 11,7 757,21
sprcha dlažba 5x týdně 1,7
+ úklid sprchy 5x týdně

UĎ, UJ.

místnost u WC ženy dlažba 5x týdně 1,7 60,01
mytí obkladu ve všech místnostech a 9 dveří lx mšsíčně

Celkem Kč bez DPH/měsíc 2454,94

Tato tabulka se stává součástí Přílohy č. 1 ke smlouvě o poskytování úklidových služeb a tím 
i součástí této smlouvy samotné.

2.2. Vzhledem k výše uvedenému se dále v Příloze č. 1 ke smlouvě o poskytování 
úklidových služeb ruší původní text
„4. NP celková plocha 524 m2
z toho:
481 m2 koberce
43 m2 - PVC linoleum“

a nahrazuje se textem

„4. NP celková plocha 571, 3 m2 
z toho:
481 m2 koberce
43 m2 - PVC linoleum
47,3 m2 dlažba“

2.3. V Článku III. odst. 1 smlouvy o dílo se text "27 453, 00 Kč (slovy dvacet sedm tisíc 
čtyři sta padesát tři korun českých) bez DPH“ ruší a nahrazuje se textem “29 907, 
94 Kč (slovy dvacet devět tisíc devět set sedm korun českých a devadesát čtyři 
haléřů) bez DPH“. Celková měsíční cena za úklidové služby dle smlouvy o 
poskytování úklidových služeb se tedy mění z 27 453, 00 Kč bez DPH na měsíční 
cenu 29 907, 94 Kč bez DPH.

Ostatní články smlouvy o poskytování úklidových služeb, tímto dodatkem nedotčené 
zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Za datum uzavření dodatku se považuje podpis druhou smluvní stranou. Dodatek 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.
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2. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že objednatel jako povinný subjekt dle 
zákona č. 340/2015 Sb. je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je 
Ministerstvo vnitra, tento dodatek, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona 
o registru smluv, a s uveřejním dodatku v plném znění(kromě částí výslovně 
označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění dle zákona o registru smluv) 
souhlasí.

3. Objednatel se zavazuje dodatek uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jeho 
uzavření v Registru smluv. Poskytovatel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději 
do 20 dnů ode dne, kdy byl dodatek uzavřen, v Registru smluv ověřit, zda objednatel 
řádně zveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen dodatek uveřejnit sám a o této 
skutečnosti informovat objednatele.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, vylučují přijetí návrhu nebo změny dodatku s jakoukoliv výhradou, 
dodatkem nebo odchylkou od učiněného návrhu.

6. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti založené tímto dodatkem se 
řídí obsahem smlouvy o poskytování úklidových služeb ze dne 1. 7. 2019. V otázkách 
neupravených tímto dodatkem se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 
pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich 
svobodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem.

V Brně d V Ostravě dne3 0 -10- 2019
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