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Dodatek č. 2 smlouvy o poskytování služeb 
 
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 
se sídlem:  Dominikánská 4, 301 36 Plzeň 
IČ:   663 627 17 
Jednající:  Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel 
dále jen „objednatel“  
 
IPO – STAR s.r.o. 
se sídlem:   Hynaisova 692/13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory    
IČ:     60778156 
Jednající:  Ing. Radim Nováček, jednatel  
dále jen „poskytovatel“ 
objednatel a poskytovatel, dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy 
 
1.     PREAMBULE 
1.1. Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 3.12.2018 

smlouvu o poskytování služeb, vedenou u objednatele pod číslem 2018/SITMP/0372, jejímž 
předmětem je poskytování služeb, úklidu administrativních prostor v objektech objednatele. 
Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy dále konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 29.4.2019 
dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy o poskytování služeb, jehož předmětem je změna (rozšíření) 
rozsahu poskytovaných služeb a jejich ceny u objektu Cukrovarská 20.  
 

2.  PŘEDMĚT DODATKU 
2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je zúžení poskytovaných služeb, a to tak, že 

 V objektu objednatele v Plzni, Cukrovarská 20, v místnostech uvedených v příloze č. 1 tohoto 
dodatku smlouvy, se dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku ukončuje poskytování dříve 
sjednaných služeb; 

 Z důvodů zúžení poskytovaných služeb se smluvní strany dohodly na snížení ceny za 
poskytování služeb v rozsahu uvedeném rovněž v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy; 

 Dnem účinnosti tohoto dodatku smlouvy rozsah poskytovaných služeb a jejich cena, vše 
uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, nahrazují rozsah služeb a cenu v původní příloze č. 1 těla 
smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy, a to u objektu Cukrovarská 20. 

 
3.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

vyhotovení obdrží každá ze stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran. 
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., za předpokladu, že předtím došlo k podpisu tohoto dodatku smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem 
nedotčeny.  

3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle 
jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl sjednán v tísni, za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují  

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 rozsah služeb a cena 
 
V Plzni dne:6.12.2019     V Ostravě dne:  26.11.2019 
 
 
………………………………….…...    …………………………………………………………... 
Ing. Luděk Šantora, MBA    Ing. Radim Nováček  
ředitel       jednatel 
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Příloha číslo 1 dodatku č. 2 smlouvy 2018/SITMP/0372  -  
Změna rozsahu a ceny úklidu Cukrovarská 20 

        

        Místnosti, u 
kterých 

dochází k 
ukončení 

úklidu 

Číslo 

Patro 

Výměra Druh Počet Plocha Počet dveří Výměra 

Poznámka 
Původní 
nacenění 

míst. 

plochy v 
m2       

podlahy oken 
oken v 
m2       

plné sklo 
dveří v 
m2       

Samostatně 
naceněno:                     Kč 

kancelář 207 
2 46,41 

PVC 2 3,65 1   1,58 
ukončeno 
30.11.2019 45 380 Kč 

kuchyňka 208 
2 32,99 

PVC 2 3,52       
ukončeno 
30.11.2019 32 260 Kč 

dřevěné 
schodiště 208 2 3,2 dřevo           

ukončeno 
30.11.2019 3 132 Kč 

kancelář 
mezonet z č. 
208 304 3 17,14 PVC 

1 1,1 
      

ukončeno 
30.11.2019 16 760 Kč 

      
    Částka za 4 roky: 97 532 Kč 

O tuto částku 2.032,- Kč měsíčně se poníží fakturace za úklidové práce u 
budovy objednatele Cukrovarská 20 

 

Částka za 1 
měs 
k fakturaci 
2032 

       

       původní nacenění úklidu výše uvedených místností  
 

97.532,- Kč/4 roky 

nové nacenění úklidu výše uvedených místností  
  

0,- Kč/1 rok 
 Rozdíl v nacenění 

    
-97.532,- Kč/4 roky 

Snížení oproti původní smlouvě ve znění dodatku č. 1 činí 
 

-97.532,- Kč/4 roky 

        
 


