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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o poskytnutí úklidových služeb ze dne 30. 12. 2019  
 
 

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
 
Česká republika – Úřad práce České republiky 
se sídlem:   Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
zastoupena:  Ing. Petrem Klimplem – ředitelem Krajské pobočky v Pardubicích 
IČO:    724 96 991 
DIČ:    nejsme plátci DPH 
bankovní spojení:  xxx  
č. ú.:    xxx 
kontaktní a 
fakturační adresa:  Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích 

Boženy Vikové – Kunětické 2011, 530 02 Pardubice 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Health Galaxy s.r.o. 
se sídlem:  Průmyslová 1428/10, Hostivař 102 00 Praha 10  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl C, vložka 251905 

Zastoupena:  Janou Kirovovou 
IČO:    04671791 
DIČ:    CZ04671791 
bankovní spojení:  xxx 
č. ú.:    xxx 
kontaktní a 
fakturační adresa: Průmyslová 1428/10, Hostivař 102 00 Praha 10 
   
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úklidových služeb ze dne 30. 

12. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“), týkající se prodloužení platnosti výše uvedené smlouvy, 

jejíž předmětem je, že Poskytovatel pro Objednatele provádí úklidové služby v nebytovém 

prostoru (kanceláře č. 101 a 102 – 38,5 m2), ve 4. nadzemním podlaží budovy OSSZ, 

Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí, kde zajišťují 3 osoby realizaci projektu:  

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), reg.č. 

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. 

 

I. 

Pronajímatel a nájemce se dohodli, že tímto Dodatkem č. 1 dochází k následující změně 

Smlouvy o poskytnutí úklidových služeb ze dne 30. 12. 2019: 
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Čl. 2 Doba a místo plnění smlouvy, bod 2.1. Smlouvy se mění a nově zní takto: 

„2.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2023.  

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytnutí úklidových služeb ze dne 30. 12. 2019 zůstávají 

v platnosti a beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech o dvou stranách textu, přičemž 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.  

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, bez 

výhrad s ním souhlasí a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich svobodné 

a vážné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 

podpisy. 

 

 
 
 
V Pardubicích dne 29.6.2022    V Praze dne 28.6.2022  
 
 
 
 
....................................................    ............................................. 
 (Objednatel)       (Poskytovatel)  
               


