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SPRÁVA ÚČELOVÝCH Z AŘÍZENÍ 
VANÍČKOVA 315/7 
160 17 PRAHA 6 

DODATEKČ.3 
č.9120000002 

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 
ze dne 4. 6. 2015 číslo 9115000048 

Smluvní strany 

České vysoké učení technické v Praze 
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
IČ: 68407700 
DIČ: CZ68407700 
Organizační součást: Správa účelových zařízení ČVUT 
adresa: 
Zastoupená: 

Vaníčkova 315/7 , 160 17 Praha 
6 xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Praha 6 
Číslo účtu: 27-4082120257/0100 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: 
e-mail:

xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel") na jedné straně 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
Zapsaný u: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: 
Tel: 

a 

PLURAL servis s.r.o. 
Ve Lhotce 902/6, 142 00 Praha 4 Kamýk 
28160967 
CZ28160967 
Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 129609 
Komerční banka a.s. 
43-357360287/0100
xxxxxxxxxxxxx jednatelem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mai 1: . xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

uzavírají dnešního dne tento dodatek ke smlouvě (dále jen „Dodatek smlouvy"): 

I. 

Úvodní ustanovení 
1.  Smluvní strany uzavřely dne 4. 6 .  2015 Smlouvu o poskytování úklidových služeb ve 

znění jejích dodatků č. 1 ze dne 26 .9 .2016 a dodatku č. 1/ interní číslo 9118000020 ze dne 
31 .1.2018 a dodatku č. 2/ intemí číslo 9119000005 ( dále jen „Smlouva"), jejímž 
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předmětem je provádění úklidových prací a služeb v objektech, které jsou ve správě 
objednatele. 

2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za služby s ohledem na změnu sazby
minimální mzdy o částku 8%, v souladu s navrženou Cenovou kalkulací nákladů pro
koleje Podolí a pro Studentský dům, kterou zhotovitel objednateli předložil před
uzavřením tohoto Dodatku smlouvy.

II. 

Změny smlouvy 
Smluvní strany se dohodly na změně článku 2 - Cena tak, že se dosavadní příloha č. 1 
- ,,Specifikace úklidových prací prováděných v areálu kolejí Podolí" a dále
„Specifikace úklidových prací prováděných v objektu Studentský dům, část
„Poliklinika" a společných prostor" ruší a nahrazují se novými zněními, které jsou
přílohami č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku smlouvy.

III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají

v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

jeho zveřejnění ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o
registru smluv. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní
stranu.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a na důkaz
souhlasu ji podepisují.

Přílohy: 

Příloha č. 1 - ,,Cenová kalkulace úklidových prací prováděných v areálu kolejí Podolí 
Příloha č. 2 - ,, Cenová kalkulace úklidových prací prováděných v objektu Studentský dům, 
část„ Poliklinika" a společných prostor", 

V Praze dne .. r:!. f:. f: .. �� 

České vysoké učen technické v Praze 
Správa účelových z řízení ČVUT 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
v •. 
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0.,'L � ,. -., , .. , ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
Q1 SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
��ž 160 17 Praha 6, Vaníčkova 315/7
� IČ 68407700 DIČ CZ68407700 
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,1o. 1 . .t..02.JJ 
V Praze dne ....... .......... . 

PLU servis s.r.o. 

xxxxxxxxxxx
xx jednatel 

PPLURAL servis sr o rah 4 · · · a ' Ve Lhotce 902/E
IČ:28160967 
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