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DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 (uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Klient:   Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec 1, 461 17 

IČ:  467 478 85 

DIČ:  CZ 46747885                             

Zastoupená: xxx 

Osoba odpovědná za smluvní vztah: xxx 

Číslo smlouvy: 19/9615/001 

          (dále jen „klient“) 

 

2. Poskytovatel: FAEE, s.r.o. 

   Sídlo:Podnikatelská 539, 190 00 Praha 9, Běchovice 

   Zapsaný v: v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 174571 

       IČ: 25036181 

       DIČ: CZ25036181 

   Zastoupený: xxx 

   (dále jen „poskytovatel“) 

 

II. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2019 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“), jejímž 

předmětem je zajištění ostrahy nemovitostí ve vlastnictví klienta a dalších souvisejících služeb.  

2. Z důvodu změny minimální mzdy a v souladu s čl. III. odst. 6 smlouvy uzavírají smluvní strany tento 

dodatek č. 1 smlouvy. 

 

III. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění přílohu č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet pro rozpis nabídkové 

ceny - a nahrazují ji novým položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2. V souladu s čl. III. odst. 6 písm. d) změna odměny poskytovatele dle tohoto dodatku nabyde účinnosti 

dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny. 

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení. 

3. Dodatek vč. přílohy bude uveřejněn Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o 

registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž poskytovatel souhlasí a je 

s tím srozuměn.  

4. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 Razítko a podpis poskytovatele 

 

 

…………………………………………. 

xxx 

V       dne       

  

Razítko a podpis klienta 

 

 

…………………………………………… 

xxx 

V Liberci dne       

 


