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Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování fyzické ostrahy 
 (dále jen „Dodatek“) 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Česká republika - Probační a mediační služba 
organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00 
Právní forma:  325 – organizační složka státu 
Zastoupena:  PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou  
IČO:    70888060 
DIČ:    není plátcem DPH 
Bankovní spojení:      
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
MONIT plus, s.r.o. 
Se sídlem:  Náměstí Svobody, 76/11, 602 00 Brno 

Zastoupena:  Ing Jiřím Molákem, jednatelem společnosti 
IČO:    27687660    
DIČ:    CZ27687660 
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 52002 
Bankovní spojení:   
   
(dále jen „Poskytovatel“) 
 

dále též společně označeny jako „Strany“ nebo každá z nich samostatně jako „Strana“. 

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními. 
 

Čl. 1 

1.1 Strany prohlašují, že dne 28. 4 2020 uzavřely smlouvu vedenou v evidenci 

Objednatele pod č. 1523, jejímž předmětem je poskytování fyzické ostrahy na 

středisku Brno („Smlouva“).  

1.2 V souladu s čl. 3.4 Smlouvy, dle kterého si Poskytovatel vyhrazuje právo 

každoročně zvyšovat cenu o procento odpovídající kladnému procentu meziroční 

inflace, se Strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 2. 

 

Čl. 2 

2.1 Čl. 3 odst. 3.1 se ruší a nahrazuje novým odstavcem v následujícím znění: 

„Cena za předmět plnění dle této smlouvy činí 108, 30 Kč(slovy: sto osm 

korun českých třicet haléřů) za hodinu Služby, a cena včetně DPH činí 131, 

04 Kč (slovy: sto třicet jedna korun českých čtyři haléře) (dále jen „Cena“).“ 
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Čl. 3 

3.1 V souladu se zněním čl. 3.4 Smlouvy Strany prohlašují, že zvýšení ceny za 

plnění dle Smlouvy je účinné k 1. 2. 2021. 

3.2 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné 

vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 

připojují své podpisy. 

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv. 

3.4 Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je oznámení o zvýšení ceny za plnění dle Smlouvy. 

 
 
 
 
 
 
............................................     ............................................. 
PhDr. Andrea Matoušková         Ing. Jiří Molák 
ředitelka PMS       jednatel 
(Objednatel)        (Dodavatel) 
 


