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Dodatek č. 3 

ke 

Smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb v objektech – ostraha objektů 
SAKO Brno, a.s.  

uzavřený dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „NOZ“) 

mezi  

společností  

SAKO Brno, a.s. 

IČ: 60713470, DIČ 60713470 
se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371 
zastoupená Mgr. Filip Leder, předseda představenstva a JUDr. Robert Kerndl, místopředseda 
představenstva 

(dále jako „Objednatel“)  

a  

společností  

FORCORP GROUP spol. s r.o. 

IČ: 27841031, DIČ: CZ27841031 
se sídlem Hodolanská 413/32, Hodolany, 779 00 Olomouc   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43244 
zastoupená Mgr. Irenou Jelínkovou, jednatelkou společnosti 

(dále jako „Poskytovatel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“)  

v tomto znění:  

 

1. Předmět dodatku  

1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 2. 2018 Smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb v 
objektech – ostraha objektů SAKO Brno, a.s. (dále jen „Smlouva“). 

1.2. Vláda České republiky schválila s účinností od 1. 1. 2021 navýšení minimální mzdy. 

1.3. Objednateli byla doručena žádost Poskytovatele, kterou Poskytovatel žádá Objednatele o 
navýšení ceny za poskytování služeb z důvodu navýšení minimální mzdy a z důvodu inflace. 

1.4. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za poskytnutí služeb a nahrazují Článek VII. odst. 
7.1. tímto zněním:  

„7.1. Poskytovatel bude účtovat Objednateli pouze prokazatelně poskytnutá plnění 
(provedenou ostrahu) jako jednotkovou cenu XXX Kč bez DPH za rozsah všech 
poskytovaných služeb za 1 hodinu ostrahy na konkrétním střeženém objektu jedním 
pracovníkem ostrahy bez ohledu na to, na kterém střeženém objektu bude ostraha 
realizována.“ 

 ,a to s účinností od 1. 4. 2021. 
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1.5. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené zvýšení ceny je v úplné a kompletní dle Článku VII. 
odst. 7.2., 7.3. a 7.4. Smlouvy a Poskytovatel se zavazuje, že v tomto roce již nebude další 
navýšení ceny požadovat. 

1.6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že uvedené navýšení ceny je v souladu s § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

1.7. Podpisem tohoto dodatku bere Poskytovatel na vědomí, že objednatel je povinným subjektem 
dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále že je osobou dle ust.§ 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 
340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn bez dalšího zveřejnit obsah 
celé tohoto dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak 
jiným způsobem. Za uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany 
nic platit či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku této smlouvy, či v 
případě její neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez 
ohledu na smlouvu samotnou. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel si vyhrazuje 
konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny. 

1.8. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Jeden originál obdrží Objednatel a jeden originál Poskytovatel. 

 

  

Objednatel:  Poskytovatel:  

V Brně dne  V                             dne  

______________________________  ______________________________  

Mgr. Filip Leder, Mgr. Irena Jelínková,  

předseda představenstva jednatelka 

______________________________  

JUDr. Robert Kerndl,  

místopředseda představenstva  
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