
Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o fyzické ostraze majetku a osob 

Číslo smlouva: 014/2019 
 
 
Objednatel: 

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA, náměstkem 
generálního ředitele HZS ČR 

IČO: 00007064 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1 

číslo účtu: 8908881/0710 

Kontaktní adresa: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 
414 

   

 

(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:  Mgr. Irenou JELÍNKOVOU, jednatelkou společnosti 
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 29. 4. 2019 Smlouvu o fyzické ostraze majetku a osob 
č. 014/2019 (dále jen „smlouva“), na základě, které se poskytovatel zavazuje poskytovat 
na vlastní náklad a nebezpečí služby fyzické ostrahy v objektu Skladovacího a 
opravárenského zařízení HZS ČR Jihlava, Kosovská 5666/3, 586 01 Jihlava. 

 
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. 5., dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 
ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění a doplňuje způsobem a v 
rozsahu uvedeném v článku. II. tohoto dodatku. 

 
3. Důvodem uzavření dodatku je, dle § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „Obč. Z“), že nastala podstatná změna okolností tak, že změna zakládá v právech 



a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich. Na základě 
Nařízení vlády ČR 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 s účinností od 1. 1. 2020, ve znění pozdějších předpisů došlo ke skokové změně 
minimální hrubé mzdy, a to i pro zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním (osoby 
zdravotně postižené). Tímto došlo k neúměrnému zvýšení nákladů plnění. Poskytovatel 
tuto změnu nemohl rozumně předpokládat, oni ovlivnit a zároveň tato skutečnost nastala 
až po uzavření smlouvy. 

 

Článek II. Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

 

1. Čl. IV. odst. 1 smlouvy nově zní: 
 
Smluvní strany se dohodly, že za služby řádně plněné podle této smlouvy objednatel 
zaplatí poskytovateli cenu ve výši:  

Cena za 1 rok 

Cena bez DPH      757.673,16 Kč 
DPH (21%)      159.111,36 Kč 
Cena vč. DPH      916.784,52 Kč 

 
Cena za 3 roky 

Cena bez DPH  2.273.019,48 Kč 
DPH (21%)     477.334,09 Kč 
Cena vč. DPH  2.750.353,57 Kč 

 

2. Vzhledem ke změně zákonné výše minimální mzdy se smluvní strany v souladu s čl. IV. 
odst. 5. smlouvy dohodly na změně čl. IV. odst. 3 smlouvy, který celý nově zní takto: 
 

Cena bude Hrazena měsíčně, a to ve výši: (celková cena z bodu 1/36) 

Cena bez DPH       63.139,43 Kč 
DPH (21%)       13.259,28 Kč 
Cena vč. DPH       76.398,71 Kč 
 

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. Dodatek č. 2 lze měnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných, očíslovaných 

a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků. Jiná ujednání jsou neplatná. 
 

5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 
 
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 dne viz el. podpis  V Olomouci  dne
 
 
 

Za objednatele: Za poskytovatele: 

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA  Mgr. Irena JELÍNKOVÁ 

náměstek GŘ HZS ČR pro ekonomiku  jednatelka společnosti 

 

Mgr. Irena Jelínková Elektronicky
podepsal(a) Mgr.
Irena Jelínková
Datum: 2021.04.07
12:32:37 CEST


