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DODATEK č. 1  
 

ke smlouvě o poskytování komplexních úklidových uzavřené dne 30.4.2020 
 

 
Smluvní strany: 
 
Česká republika  –    Úřad práce České republiky 

sídlo:                          Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7  

zastoupena:               xxxxxxx, ředitelem Krajské pobočky v Hradci Králové 

IČO:                           724 96 991 

Kontaktní a fakturační adresa: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové, Wonkova 1142/1, 
500 02 Hradec Králové  

bankovní spojení:       ČNB, pobočka Hradec Králové 

číslo účtu:                   xxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky:    b45zphf 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 

FORCORP GROUP spol. s.r.o. 

sídlo:                           Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany 

zastoupen:                  xxxxxxxxxxxx, jednatelkou společnosti 

IČO:                            27841031 

kontaktní a fakturační adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany 

Bankovní spojení:       Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:                   xxxxxxxxx 

ID datové schránky:    gdv6vdp 

kontaktní osoba pro plnění: xxxxxx, provozní vedoucí senior 

 (dále jen „poskytovatel“) 

Společně pak též „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“. 

 

 
I. 

Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se na základě žádosti poskytovatele a v souladu s čl. IV., odst. 10 a 11 dohodly na úpravě výše 
uvedené Smlouvy takto: 

 
Čl. IV. - Cena a platební podmínky - odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Sjednaná cena za provádění pravidelných úklidových prací v jejich plném rozsahu je stanovena 
na základě výsledku výběrového řízení – nabídková cena poskytovatele, uvedená v Příloze č. 2 této 
smlouvy, navýšena o míru inflace za rok 2020 a je ve výši:  
 
   -  paušální měsíční výši pravidelného úklidu-týdenní a měsíční úklid uvedený v části I: 5.304,60     
      Kč bez DPH a cena s aktuální výši DPH 21 % 6.418,56 Kč. 

 
       -  cena úklidových prací uvedených v části II–roční úklid: 1.860,61 Kč bez DPH a cena s aktuální   
          výší DPH 21% 2.251,33 Kč.  
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       - cena za 1 hodinu mimořádných úklidových prací činí: 159,96 Kč bez DPH a částku 193,55 Kč 
         s aktuální výší DPH 21 %. 

   
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

1.4.2021. 
 
 
 
V Hradci Králové dne 22.3.2021 
 
 
 
Za objednatele:       Za poskytovatele: 

 
 
 
..............................................................        .......................................................... 
    xxxxxxx                                            xxxxxxxxxx                                                                                                                                             
ředitel krajské pobočky                                                                 Jednatelka společnosti                                                       
       

 
 
 
 
 
                 
 

  


