
Dodatek č. 1 
číslo dodatku objednatele: 19/2114/0006/01D

ke Smlouvě o provádění úklidových prací pro Finanční úřad pro Středočeský  kraj, Územní pracoviště v Mělníce,
ze dne 11. 12. 2019, č. smlouvy objednatele: 19/2114/0006, 

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupená: ředitelkou Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
bankovní spojení:
číslo účtu:

pro: (doručovací adresa):

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce
Tyršova 105
276 01 Mělník

 (dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel:

HPF CleanCat s.r.o.
se sídlem: Keramická 602/19, Hrušov, Ostrava, PSČ 711 00 
společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54594
zastoupená: , jednatelem
IČO: 29453810
DIČ: CZ29453810
bankovní spojení:
číslo účtu: 

(dále jen „poskytovatel“)

společně též „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření  tohoto Dodatku č.  1 ke Smlouvě o provádění  úklidových prací pro
Finanční  úřad pro Středočeský  kraj,  Územní pracoviště v Mělníce  (dále jen „Dodatek  č.  1“),  a to  z důvodu
změny zákonné výše minimální mzdy, ke které došlo k 1. 1. 2022 na základě nařízení vlády č. 405/2021 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů. V Dodatku č. 1 je rovněž zohledněno navýšení ceny o míru inflace za uplynulý
kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem, jejíž uplatnění poskytovatel oznámil dne 8. 2. 2022.

Čl. 1

1.1 Smluvní strany uzavřely  dne 11. 12. 2019 Smlouvu o provádění úklidových prací pro Finanční  úřad pro
Středočeský  kraj,  Územní pracoviště v Říčanech, na základě které se poskytovatel  zavázal  provádět  pro
objednatele na vlastní náklad a nebezpečí úklidové práce v budově Finančního úřadu pro Středočeský kraj,
Územní pracoviště v Mělníce na adrese Tyršova 105, 276 01 Mělník (dále jen „smlouva“).

1.2 Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 4. smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě ,
kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.
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Čl. 2
2.1 V souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy byla cena navýšena jednostranným oznámením poskytovatele o procento

odpovídající  roční  míře  inflace  vyjádřené  přírůstkem  průměrného  ročního  indexu  spotřebitelských  cen
za uplynulý  kalendářní  rok  vyhlašovanou  Českým  statistickým  úřadem.  Základem  pro  výpočet  hodnoty
navýšení bude výše ceny předmětu dle Smlouvy ke dni 31. 12. předchozího kalendářního roku.

2.2 Smluvní  strany se dohodly  v souladu s čl.  IV.  odst.  4.  smlouvy na zvýšení  ceny za provádění  hlavních
úklidových prací s ohledem na zvýšení minimální mzdy a. Čl. III. odst. 1. smlouvy, bude nově celý znít takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli  za provádění úklidových prací cenu sjednanou dle Cenové
nabídky poskytovatele, která tvoří Přílohu č. 3 smlouvy ve výši:

Cena za měsíc za hlavní úklidové práce činí:
Cena za měsíc bez DPH: 24 148,96 Kč
Výše DPH (21%): 5 071,28 Kč
Cena za měsíc včetně DPH: 29 220,25 Kč

2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 smlouvy – Cenová nabídka poskytovatele se ruší a nahrazuje
Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, která se stává nedílnou součástí smlouvy jako její Příloha č. 3.

2.4 Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. IV. odst. 4. smlouvy, který bude celý nově znít
následovně:

5.  Smluvená  cena  může  být  také  navýšena  po  vzájemné  dohodě  smluvních  stran  formou  písemného
dodatku,  a to  v případě  změny  zákonné  výše  minimální  mzdy,  a  to  maximálně  v rozsahu  této  změny.
V případě zájmu o změnu ceny z důvodu dle věty první tohoto odstavce, je poskytovatel povinen spolu se
žádostí o navýšení ceny předložit podrobnou kalkulaci ceny, tj. rozklad mzdových nákladů, a to v podobě
vyplněné tabulky, která tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. Z rozkladu mzdových nákladů vyplývá výše nákladů
na odměnu jednoho pracovníka,  a na základě uvedených údajů bude objednatel  schopen posoudit,  zda
navrhované navýšení ceny odpovídá navýšení zákonné výše minimální mzdy. V případě, že dojde ke změně
příslušných právních předpisů, objednatel písemně oznámí poskytovateli změnu Přílohy č. 4 této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že pro tuto změnu nebude vyžadováno uzavření dodatku k této smlouvě.

2.5 V souladu se změnou uvedenu v odst. 2.4 tohoto článku Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že Příloha
č. 2 tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy jako její Příloha č. 4 a zároveň se dohodly na
změně ustanovení č l. XII. odst. 10. smlouvy, který celý nově zní následovně:

2.6 10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její Přílohy:

Příloha č. 1: Standardy úklidových prací
Příloha č. 2: Rozsah a četnost úklidových prací
Příloha č. 3: Cenová nabídka poskytovatele
Příloha č. 4: Vzor rozkladu mzdových nákladů k žádosti o navýšení ceny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Čl. 3

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Poskytovatel  bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje
povinnost  uveřejnění  prostřednictvím  registru  podle  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. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

3.3 Dodatek  č.  1  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a  účinnosti  dnem  jeho
uveřejnění v registru smluv, nejdříve však 1. 6. 2022.

3.4 Dodatek  č.  1  lze  měnit  pouze  dohodou  smluvních  stran  ve  formě  písemných,  očíslovaných  a  oběma
smluvními stranami podepsaných dodatků. Jiná ujednání jsou neplatná.
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3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v 1 vyhotovení opatřeném uznávanými elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

3.6 Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

3.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou její Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka poskytovatele
Příloha č. 2: Vzor rozkladu mzdových nákladů k žádosti o navýšení ceny v důsledku zvýšení 

minimální mzdy

V Praze dne 31. 5. 2022 V Praze dne 27. 5. 2022

Za objednatele: Za poskytovatele:

ředitelka Sekce ekonomiky jednatel
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