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DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb ze dne 01. 07. 2019 č. 000006- 

000/2019-09

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:
IČ:

Romanem Gebauerem, jednatelem
294 53 810

DIČ: CZ29453810

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

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodly na uzavření dodatku výše 
uvedené smlouvy:

I. Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany konstatují, že dne 1. 7. 2019 uzavřely Smlouvu o poskytování 
úklidových služeb č. 000006-000/2019-09 (dále jen „Smlouva“) prováděné 
poskytovatelem pro objednatele v budově č. p. 3348, č. organizační 65, známá pod 
názvem Nová Karolina Park, na adrese 28. října, Ostrava, která je součástí pozemku 
parcelní číslo 244/53, vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 
11230, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Ostrava, pro obec Ostravu, katastrální území Moravská Ostrava (dále též 
„budova“), a to v objednatelem pronajatých prostorách nacházející se ve 4. NP 
budovy (Kanceláře) a pronajatých prostor vl.NP budovy. Smluvní strany dále 
konstatují, že dne 30. 10. 2019 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
úklidových služeb, kterým došlo k rozšíření poskytovaných úklidových služeb včetně 
navýšení ceny za úklidové služby.

2. Dle článku III. bod 5. písm. b) této Smlouvy může poskytovatel vyzvat objednatele k 
jednání o změně dohodnuté ceny za úklidové služby v případě, že dojde ke změně 
nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které bude mít za následek zvýšení základní sazby 
minimální mzdy.
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II. Změna Smlouvy ze dne 1. 7. 2019

1. V souladu s článkem III. bod 5. písm. b) Smlouvy, faktem, že nařízení vlády 
č. 567/2006, Sb. bylo změněno nařízením vlády č. 347/2019 Sb. ze dne 09. 12. 2019, 
kdy s účinností od 1. 1. 2020 došlo k navýšení minimální mzdy a stím spojené 
skupiny prací o 9,4% (z původní minimální mzdy 13 350 Kč na od 1. 1. 2020 účinnou 
částku 14 600 Kč) a na základě žádosti poskytovatele se smluvní strany dohodly na 
změně a novém znění ustanovení článku III. odstavce 1. Smlouvy ve znění dodatku 
č. 1 takto:

V Článku III. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se text “29 907, 94 Kč (slovy 
dvacet devět tisíc devět set sedm korun českých a devadesát čtyři haléřů) bez 
DPH“

ruší a nahrazuje se textem

“30 957, 94 Kč (slovy třicet tisíc devět set padesát 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 29 907, 94 Kč bez DPH na měsíční cenu 30 957, 94 Kč bez 
DPH.

2. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají platné a účinné 
bez jakýchkoli změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že objednatel jako povinný subjekt dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je povinen 
uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento dodatek č. 2, za 
splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv a s uveřejněním dodatku č. 
2 v plném znění (kromě částí výslovně označených, které spadají pod výjimky z 
uveřejnění dle zákona o registru smluv), souhlasí.

2. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 2 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 č. 2 uzavřen, v Registru smluv ověřit, zda objednatel 
dodatek č. 2 řádně uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen dodatek č. 2 uveřejnit 
sám a o této skutečnosti informovat objednatele.

3. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že objednatel, jako zadavatel veřejné 
zakázky, jež je předmětem tohoto dodatku č. 2, je povinen, v souladu s ustanovením § 
219 odst. 3 ZZVZ, uveřejnit na svém profilu výši nově skutečně uhrazené ceny za 
plnění smlouvy, v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených ZZVZ včetně všech 
případně dalších povinností objednatele stanovených ZZVZ.

4. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech stejné právní síly. Každé smluvní 
straně náleží jeden (1) stejnopis s platností originálu.
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5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že jeho obsahu porozuměly 
a že uzavření dodatku č. 2 tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku dle odst. 1 a 2 tohoto článku. Za den 
uzavření dodatku č. 2 se považuje podpis dodatku druhou smluvní stranou.

V Ostravě dne

iOeanCat 711 00 Ostrava 
lč 29453810, DIČ: CZ29453810 @
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