
Dodatek č. 1
číslo dodatku objednatele: 20/2000/0039/01D

ke Smlouvě o poskytování služeb –
Zajištění ostrahy objektu Finančního úřadu pro hl. m. Prahu – Drahobejlova 945/48, 190 21

Praha 9, ze dne 27. 10. 2020, uzavřený mezi smluvními stranami:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Praha 1, Lazarská 15/7, PSČ 117 22
zastoupena:  vedoucím Oddělení  hospodářské  správy

pro hl. m. Prahu
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
bankovní spojení:
číslo účtu:

pro (doručovací adresa):

Finanční úřad pro hl. m. Prahu
Štěpánská 619/28
111 21 Praha 1 

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

FORCORP GROUP spol. s r.o. 
se sídlem: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany
společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43244
zastoupená:  jednatelkou společnosti
IČO: 27841031
DIČ: CZ27841031
bankovní spojení:
číslo účtu: 

(dále jen „poskytovatel“)
na straně druhé

Objednatel  a  poskytovatel  společně  též  jako  „smluvní  strany“  nebo  jednotlivě  jen
„smluvní strana“.

Čl. 1

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování
služeb – Zajištění  ostrahy objektu Finančního úřadu pro hl.  m. Prahu,  Drahobejlova
945/48, 190 21 Praha 9, ze dne 27. 10. 2020, č. smlouvy objednatele 20/2000/0039
(dále jen „Smlouva“),  a to 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 souladu s čl. III. odst.
3.6.  Smlouvy  se  Smlouva  mění  způsobem  a  v rozsahu  uvedeném  v čl.  2  tohoto
Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).



Čl. 2

2.1 Vzhledem ke změně zákonné výše minimální mzdy se smluvní strany v souladu s čl. III. 
odst. 3.6. Smlouvy dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. smlouvy, který celý nově zní takto:

3.1. Cena za poskytování služby fyzické ostrahy se sjednává dohodou smluvních 
stran v souladu s nabídkou poskytovatele, učiněnou v rámci v úvodu této Smlouvy 
uvedeného výběrového řízení a činí: 

Cena bez
DPH

DPH ve výši
21 %

Cena včetně
DPH

Cena za kompletní zajištění 
služby fyzické ostrahy za 1 
hodinu, která je zajišťována 1 
pracovníkem ostrahy 
(člověkohodina)

95,95 Kč 20,15 Kč 116,10 Kč

Čl. 3

3.1 Ostatní části ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Poskytovatel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv,
neboť se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle
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.

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem 1. 4. 2021, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3.4 Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných,
očíslovaných  a  oběma  smluvními  stranami  podepsaných  dodatků.  Jiná  ujednání  jsou
neplatná.

3.5 Dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky.

3.6  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 připojují své podpisy.

V Praze 23. 3. 2021 V Olomouci 23. 3. 2021

Za objednatele: Za poskytovatele:

vedoucí Oddělení hospodářské správy
pro hl. m. Prahu

jednatelka společnosti


