
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o provádění úklidových prací pro Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště

v Jičíně ze dne 31. 10. 2019, č. smlouvy objednatele 19/2707/0003
 číslo dodatku objednatele: 19/2707/0003/01

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupená:  ředitelkou Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
bankovní spojení:
číslo účtu:

pro (doručovací adresa):

Finanční úřad pro Králové hradecký kraj, Územní pracoviště v Jičíně 
Havlíčkova 56
506 01 Jičín
 
(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“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní  strany  uzavřely  dne  31.  10.  2019  Smlouvu o  provádění  úklidových  prací  pro  Finanční  úřad
pro  Královéhradecký  kraj,  Územní  pracoviště  v  Jičíně,  č.  smlouvy  objednatele 19/2707/0003  (dále  jen
„smlouva“), na základě, které se poskytovatel zavazuje provádět pro objednatele  úklidové práce v budově
Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Jičíně, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín.

2. Smluvní  strany  se  z důvodu  navýšení  minimální  mzdy  od  1.  1.  2021  provedené  nařízením  vlády  
č. 487/2020 Sb. ze dne 16. 11. 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2019 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. XII. odst. 4., 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. II. tohoto dodatku. V dodatku je rovněž zohledněno navýšení
ceny o míru inflace za uplynulý  kalendářní  rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem, jejíž  uplatnění
poskytovatel oznámil dne 11. 3. 2021.

Článek II. Předmět dodatku



Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 3. a odst. 4. smlouvy dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, a to
následovně: 

1.  Objednatel  se  zavazuje  uhradit  poskytovateli  za  provádění  úklidových  prací  cenu  sjednanou  dle
Cenové nabídky poskytovatele, která tvoří Přílohu č. 3 smlouvy, ve výši:

Cena za měsíc za hlavní úklidové práce činí:

Cena za měsíc bez DPH:              17.939,79 Kč

Výše DPH (21%):  3.767,35 Kč

Cena za měsíc včetně DPH:          21.707,14 Kč

Dosavadní Příloha č. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se novou přílohou, která je nedílnou součástí tohoto dodatku,
jako jeho Příloha č. 1.

Článek III. Závěrečná ustanovení

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

2. Smluvní  strany  souhlasí  s uveřejněním  tohoto  dodatku  v 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,  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. 

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

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.,  o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů.

5. 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.

6. Nedílnou  součástí  tohoto  dodatku  je  jeho  Příloha  č.  1  –  Cenová  nabídka  poskytovatele  [Příloha  č.  3
smlouvy].

V Praze 26. 03. 2021 V Olomouci 24. 03. 2021

Za objednatele: Za poskytovatele:

 ředitelka Sekce ekonomiky jednatelka společnosti


