
 

  
Č. j.: PMS-Spr 00413/2020-034 

 

Stránka 1 z 2 
 

Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování služeb – úklidové 
služby objektů PMS v Západních Čechách 

 (dále jen „Dodatek“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Česká republika - Probační a mediační služba 
organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00 
Právní forma:  325 – organizační složka státu 
Zastoupena:  PhDr. Andreou Matouškovou 
IČO:    70888060 
DIČ:    není plátcem DPH 
Bankovní spojení:  xxx    
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
FORCORP GROUP spol. s.r.o. 
Se sídlem:  Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany 

Zastoupena:  Mgr. Irenou Jelínkovou 
IČO:    27841031    
DIČ:    CZ27841031 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 43244  
Bankovní spojení:  xxx  
(dále jen „Poskytovatel“) 
 

dále též společně označeny jako „Strany“ nebo každá z nich samostatně jako „Strana“. 

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními. 

Čl. 1 

1.1 Strany prohlašují, že dne 2. 11. 2020 uzavřely smlouvu, vedenou v evidenci 

Objednatele pod č. 1550, jejímž předmětem je poskytování úklidových služeb 

objektů PMS v Západních Čechách (dále jen „Smlouva“).  

1.2 Strany se dohodly na změně Smlouvy v souladu s čl. 3 odst. 3.2 a 3.3 Smlouvy 

tak, jak je uvedeno v článku 2 tohoto Dodatku, a to z důvodu stěhování střediska 

PMS Karlovy Vary. 

Čl. 2 

2.1 Příloha č. 3 Smlouvy – Výměr prostor úklidu, je nahrazena novou přílohou č. 3, 

která je součástí tohoto Dodatku. 

Čl. 3 

3.1 Výše uvedené změny Smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku, jelikož 
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by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by 

zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, 

nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné 

zakázky, jejímž výsledkem je uzavření Smlouvy. 

3.2 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné 

vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 

připojují své podpisy. 

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Stran, 

nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

jinak.  

 
 
 
 
 
............................................     ............................................. 
PhDr. Andrea Matoušková         Mgr. Irena Jelínková 
Objednatel       Poskytovatel 
 


