
DODATEK č. 16
ke sm louvě o poskytování bezpečnostních služeb č. 183-200-10/05

1. Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupen:
IČO:
bankovní spojení: 
č. ú.:

Smluvní strany

Česká republika - M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 
PhDr. Jindřich FryČ, státní tajemník 
00022985

datová schránka: vidaawt
(dále jen  „objednatel”, na straně jedné)

2. Obstaratel: 
se sídlem: 
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:
datová schránka:

W AKENHAT s.r.o.
Sazečská 560/8, 108 25 Praha 10 
Jiří Panocha, jednatel společnost 
27123197 
CZ27123197

wswbm7r
Společnost je  zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddil C, vložka 98023 
(dále jen  „obstaratel”, na straně druhé)

se dohodly

1. S ohledem na zvýšení sazby minimální mzdy na základě nařízení vlády č. 487/2020 Sb. 
na úpravě článku III. Cena a platební podmínky, a to následovně:

objekt

hodinová cena 
bezpečnostního pracovníka

původní podle 
Dodatku č. 15

nová cena platná 
Od 1.1. 2022

Cena 
v Kč

DPH
v Kč 

(21 %)

Cena vč. 
DPH 
v Kč

Cena 
v Kč

DPH
v Kč 

(21 %)

Cena vč. 
DPH 
v Kč

Karmelitská 5 168,79 35,45 204,24 179,75 37,75 217,50

Karmelitská 8 168,79 35,45 204,24 179,75 37,75 217,50



2. Tento dodatek ke shora uvedené smlouvě je  sepsán ve čtyřech vyhotoveních, která 
mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení 
obstaratel.

3. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy a jejích dodatků zůstávají tímto dodatkem 
nedotčena a v platnosti.

4. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 2  i  12. 2021 V Praze dne 22.12.2021

Za objednatele Za obstaratele:

PhDr. íibdřich Pryč 
Státní yjem ník

Jiří Panocha 
jednatel společnost

•ř- i -

WAKENHAT s.r.o.
(7) Sazečská 560/8

108 00 Praha 10 - Malešice 
IČ-. 27123197 D1Č:CZ27123197 

Společnost za p sá n a  u MS v P ra ze  oddil C  vložka 98023


