
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytování recepčních služeb pro Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště

v Rumburku

číslo dodatku č. 1 objednatele:  19/2503/0003/D01
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22,
zastoupená: , vedoucí Oddělení  hospodářské správy v Ústí nad Labem
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
bankovní spojení:
číslo účtu:

doručovací adresa:

Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v  Rumburku
 Fr. Nohy č. 2, 408 01 Rumburk
(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel:

FORCORP GROUP spol. s r.o. 
se sídlem: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 43244
zastoupená: , jednatelkou společnosti
IČO: 27841031
DIČ: CZ27841031
bankovní spojení:
číslo účtu: 

(dále jen „poskytovatel“)

objednatel a poskytovatel společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“

I. Článek

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2019 Smlouvu o poskytování recepčních služeb pro Finanční úřad pro
Ústecký kraj, Územní pracoviště v Rumburku , číslo smlouvy objednatele 19/2503/0003 (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s Čl. XI. odst. 4. smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě,
kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v Čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

3. Dodatek č.  1 je uzavřen z důvodu změny zákonné výše minimální  mzdy,  ke které došlo k 1.  1.  2021 na
základě nařízení vlády č  487/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V Dodatku č. 1 je rovněž zohledněno
navýšení  ceny  o  míru  inflace  za  uplynulý  kalendářní  rok,  vyhlášenou  Českým statistickým  úřadem,  jejíž
uplatnění poskytovatel oznámil dne  9. 3. 2021.
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II. Článek

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s Čl. II.  odst. 4. a odst. 5. smlouvy na zvýšení ceny za poskytování
recepčních  služeb  s ohledem  na  zvýšení  minimální  mzdy.  Čl.  II.  odst.  1.  smlouvy,  bude  nově  celý  znít
následovně:

1. Cena za poskytované služby (dále jen „cena“) se sjednává dohodou smluvních stran v souladu
s nabídkou poskytovatele učiněnou v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky a
činí:

Cena bez DPH DPH 
ve výši 21%

Cena 
včetně DPH

Cena za 1 hodinu služby, která je
zajišťována 1 člověkem (dále jen

„člověkohodina“)
93,75 Kč 19,69 Kč  113,44 Kč

III. Článek

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Poskytovatel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 i smlouva budou uveřejněny v registru smluv, neboť se na
smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti  dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti  dnem
1. 4. 2021, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Ústí nad Labem  17.3.2021                                                        V Olomouci 17.3.2021

Za objednatele: Za poskytovatele:

vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Ústí nad Labem

jednatelka společnosti
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