
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě O zajištění úklidových služeb 

Objednatel: 

Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav Zemědělský, organizační 
složka státu 
ıč: 00020338 
DIČ: CZ00020338 
se sídlem: Hroznová 63/2, PSČ 656 O6 Brno 
za nížjedná: lng. Daniel Jurečka, ředitel 
kontaktní osoba: 

(dále jen ,,objednateľ^)

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: 
ıčoz 
Dıč: CZ27841031 
bankovní spojení: Komerční banka, a.S. 
číslo účtu: 43-1947270227/0100 
(dále jen „P0skytovateI“) 

Článek I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní Strany uzavřely dne 27. 1. 2020 Smlouvu O zajištění úklidových služeb (dále jen 
,,smlouva“), na základě, které se poskytovatel zavazuje zajistit úklidové služby na pracovišti 
ÚKZÚZ v Plané nad Lužnicí. 

2. Smluvní Strany se Z důvodu navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021 provedené nařízení 
vlády č. 487/2020 Sb. ze dne 16.11.2020, 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 a v souladu S čl. Il. odst. 2.2.2. a odst. 2.2.3. Smlouvy, 
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen ,,dodatek“), kterým se 
Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeném v článku. Il. tohoto dodatku. 

článek ıı. Předmět dødatku 

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

1. V čl. Il. se mění znění ustanovení odst. 2.1., a to následovně:



„2. 1. Dodavateli přísluší Za řádné poskytování Činnosti uvedených V čl. l. této Smlouvy 
paušální měsíční cena bez DPH ve výši 6.259,04 Kč, včetně DPH ve výši 7.573,44 Kč. 
Cena Zahrnuje veškeré potřebné vybavení Dodavatele (pracovní oblečení, úklidovou 
techniku) a materiál, včetně čistících a dezinfekčních prostředků, Sáčky a pytle na 
odpad potřebných pro řádný výkon činností a dopravu do místa plnění. ” 

Dosavadní Příloha č. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se novou přílohou, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.
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Článek III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají V platnosti. 

Smluvní strany souhlasí suveřejněním tohoto dodatku vregistru 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, a to 
v plném znění se Znečitelněním osobních údajů. Smluvní Strany rovněž tímto prohlašují, 
že dodatek neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru 
smluv zajistí objednatel. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem 1. 4. 2021, nejdříve však dnem jeho uveřejnění V registru smluv. 

Tento dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily S obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek 
je sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz souhlasu připojuji své podpisy. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 3 - Cenový přehled 

V Brně dne V Olomouci dne 

Za objednatele: 

''''''''''''''

ústav Zemědělský 
lng. Daniel Jurečka, ředitel 



Cenový přehled 

vı Prıloha Smlouvy č. 3 Cenový přehled

T fD< Ň<= <\ cx X lid 
Část zakázky Položka Cena v Kč za 1 Cena v Kč za 1 

měsíc bez DPH měsíc S DPH 
Planá nad Lužnicí 6 259 O4 KČ 7 573 44 K 

Cena Za úklid dle přílohy č.1, 2 

vı Cena za mimoradný 
úklid 

sazba za 1 hodinu bez DPH 

Cena Za mimořádný 
úklid 171, 78 Kč


