
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě č. 553/2019 o poskytování úklidových služeb 

„ÚP ČR – CV – poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb“ 
(dále i „Smlouva“) 

uzavřený v souladu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. Smluvní strany 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

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

Zastoupená:  v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem 

Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem 

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad 

Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem 

ID datové schránky:  6sbzpx5 

IČO: 72496991 

bankovní spojení: Česká národní banka Ústí nad Labem 

číslo účtu: _______________ 

Telefon/Fax: ______________/_______________ 

E-mail: _________________ 

(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:  __________________ 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2019 Smlouvu č. 553/2019 o poskytování úklidových 

služeb „ÚP ČR – CV – poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb“ (dále 

jen „Smlouva“). Předmětem plnění je pravidelné provádění úklidových prací v objektech 

Objednatele na adrese Cihlářská 4107, Cihlářská 5909 a Cihlářská 4106, 430 03 

Chomutov. V souladu s čl. XI bod 2 této Smlouvy, se smluvní strany dohodly níže 

uvedeného data na tomto dodatku, kterým dochází ke změně Smlouvy. 

 

2. Smluvní strany se z důvodu zvýšených nákladů dodavatele vlivem nárustu roční míry 

inflace o 3,2 %, v souladu s čl. VI. odst. 2. písm. c), 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. III. tohoto dodatku. 

  



III. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy: 

 

1. Příloha č. 3. Smlouvy Ceník za provedené práce a dodávku hygienických prostředků se 

ruší a nahrazuje se touto přílohou: 

 
 

 
Příloha č. 3 Smlouvy 

 
 

  
Ceník za provedené práce a dodávku hygienických prostředků 

 
 

  
NABÍDKOVÁ CENA ZA ÚKLIDOVÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ DENNĚ, 1x,2x a 3x TÝDNĚ, 

1x MĚSÍČNĚ, 1x ZA POLOLETÍ, 1x ROČNĚ 

Budova 
Cena v Kč bez 

DPH za měsíc 

DPH v Kč za 

měsíc 

Cena v Kč vč. DPH 

za měsíc 

Cihlářská 4106, Chomutov 3 001,40 630,29 3 631,69 

Cihlářská 4107, Chomutov 12 225,18 2 567,28 14 792,46 

Cihlářská 5909, Chomutov 1 978,89 415,56 2 394,45 

Celkem 17 205,47 3 613,13 20 818,6 

Pozn. nabídková cena bude určena dle Přílohy č. 2 Smlouvy, v ceně nebude kalkulováno s činnostmi, které 

jsou prováděny 2x ročně 

NABÍDKOVÁ CENA ZA ÚKLIDOVÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ 2X ROČNĚ 

  

Cena v Kč bez 

DPH 
DPH v Kč  Cena v Kč vč. DPH  

mytí interiérových dveří 

včetně světlíků nad nimi 

(cena za 1 ks) 

10,32 2,16 12,48 

luxování polstrovaných 

židlí (cena za 1 ks) 
3,10 0,65 3,75 

mytí oken vč. rámů a 

venkovních parapetů a 

žaluzií (za 1 m²) 

46,44 9,75 56,19 

mytí radiátorů (za 1 m²) 36,12 7,58 43,7 

Celkem 95,98 20,14 116,12 

Pozn. bude účtováno až po provedení služby 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  



NABÍDKOVÁ CENA HYGIENICKÝCH POTŘEB 

Hygienické potřeby Cena bez DPH DPH celkem Cena s DPH 

2-vrstvý toaletní papír, bílý, 

bez parfemace, návin 300 

m (+-5%), průměr role 28 

cm, (cena za balení po 6 ks) 

298,25 62,63 360,88 

 
tekuté mýdlo (cena za 

kanystr o objemu 5l)) 
81,53 17,12 98,65  

skládané Z-Z papírové 

ručníky, rozměr 25 x 23 cm, 

2 - vrstvé (cena za 20 

balíčků v kartonu) 

321,98 67,61 389,59  

Celkem 701,76 147,36 849,12  

     

NABÍDKOVÁ CENA MIMOŘÁDNÉHO ÚKLIDU  

Mimořádný úklid Cena bez DPH DPH celkem Cena s DPH  

úklid prostor - běžné 

znečištění (za 1 hod.) 
139,32 29,25 168,57  

úklid prostor - silné 

znečištění (za 1 hod) 
159,96 33,59 193,55  

čištění koberců - běžné 

znečištění (za 1 m²) 
34,06 7,15 41,21  

čištění koberců - silné 

znečištění  (za 1 m²)* 
47,47 9,96 57,43  

čištění čalouněného 

nábytku - běžné znečištění 

(za 1 m²) 

43,34 9,1 52,44  

čištění čalouněného 

nábytku- silné znečištění 

(za 1 m²) 

65,02 13,65 78,67  

mytí oken (nad rámec 

běžného mytí 1x za rok) - 

(za 1 m²) 

39,22 8,23 47,45  

zajištění součinnosti a 

úklidu do 24 h při havárii 

vnitřních rozvodů topení 

nebo vody, nebo při 

živelných událostech (za 1 

hod.) 

180,60 37,92 218,52  

Celkem 708,99 148,85 857,84  

   



 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají 

v platnosti a účinnosti. 

 

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. 5. 2021, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

 

4. Tento dodatek bude uzavřen v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného 

elektronického podpisu opatřeného časovým razítkem. 

 

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 Ústí nad Labem, dne 19. 4. 2021    V Olomouci, dne 19. 4. 2021 

Za Objednatele:      Za Poskytovatele: 

 

 

………………………………     ……………………………….. 

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel     Mgr. Irena Jelínková 

ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad L.  jednatelka společnosti 

Úřad práce ČR      FORCORP GROUP spol. s r. o. 


