
Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o poskytování bezpečnostních hlídacích služeb formou fyzické ostrahy 

 
(dále jen „Dodatek“) 

 
 
Objednatel: 

 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 

Zastoupen:  Ing. Ivanem Loukotou, ředitelem sekce Krajské pobočky v Českých 

Budějovicích, na základě pověření 

doručovací adresa: Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice 

ID datové schránky:  ubhzpbh 

IČO: 72496991 

 
(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:  XXXXXXXXXXXXX 

IČO: 27841031 

DIČ:  CZ27841031 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  43-1947270227/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 

Článek I. Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 3. 2019 Smlouvu o poskytování bezpečnostních hlídacích 

služeb formou fyzické ostrahy (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajišťování ostrahy 

v areálu na adrese: budova Úřadu práce České republiky, Husovo náměstí 2938, 390 02 

Tábor. V souladu s čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy, se mluvní strany dohodly níže uvedeného 

data na tomto dodatku, kterým dochází ke změně smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy. 

 

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. 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. IV. odst. 4.1., dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 

ke smlouvě, kterým se smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeném v článku. 

II. tohoto dodatku. 

  



Článek II. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

 

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za jednu hodinu (60 minut) řádně a kompletně 

provedeného výkonu bezpečnostní a hlídací služby dle této smlouvy (dále také „cena“). Cena je 

stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v době uzavření této 

smlouvy a je sjednána na základě všech zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Cena nebude 

ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen včetně inflace a kursových změn. 

 

Cenu je možné zvýšit jen v případě a do výše změny minimální mzdy stanovené novelizací 

Nařízení vlády č. 56/2006 Sb., o minimální mzdě. Cena bude úměrně dané změně upravena, a 

to v měsíci následujícím po nabytí právní moci této změny. Úprava změny ceny v takovém 

případě proběhne formou písemného dodatku ke smlouvě. Poskytovatel se zavazuje dodatek 

před podpisem předložit objednateli k vyjádření 

 

Cena činí částku 109,85 Kč bez DPH. Sazba DPH (21%) činí částku 23,07 Kč. Sazba DPH je 

stanovena podle právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy. Daň z přidané hodnoty 

bude poskytovatelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. Cena včetně DPH činí ke dni sjednání této smlouvy částku 

132,92 Kč za hodinu.  
 

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 podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem 1. 4. 2021, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

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. 
 

 

V Českých Budějovicích 31.03.2021  V Olomouci  31.03.2021 

Za objednatele:  Za poskytovatele: 

 

 

 

Ing. Ivan Loukota 

ředitel sekce krajské pobočky ÚP ČR  

 Mgr. Irena JELÍNKOVÁ 

jednatelka společnosti 

 


