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Dodatek č .  1  

ke S mlouvě na ostrahu objektu pobočky VoZP ČR Plzeň ze dne 14. 10. 2020 

(dále jen „Smlouva “)  

 
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky  
se sídlem:    Drahobejlova 1404/4, Praha 9  
zastoupena:    Ing. Josef Diessl, generální ředitel 
IČO:     47114975  
zapsána v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564  
 
 
(dále jen  „Objednatel“ či  „VoZP  ČR “ )  
 
a  
 
VKUS - BUSTAN s.r.o. 
se sídlem :     Fügnerova 3636, Frýdek, 738 01 Frýdek- Místek  
zastoupena:    Ing. Liborem Schwarzem, jednatelem 
I ČO:     26841410  
zapsána v  obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 28122  
 
(dále jen „ Dodavatel ") ;  
 
společně dále jako „Smluvní strany“ ;  
 
uzavírají d odatek  ke stávající  S mlouvě  v  následujícím znění: 
 
 

I.  
1.  Dne 14.  10. 2020  uzavřely  Smluvní  strany S mlouvu,  jejímž  předmětem  je závazek Dodavatele 

zajistit  pro  Objednatele ostrahu  a  recepční  služby v  objektu  pobočky  VoZP  ČR  Plzeň na  ul. 
Koterovská 549/34, 304 55 Plzeň , přičemž tyto služby budou  vykonávány v pracovních dnech od 
6:00 do 18:00. 

2.  Dle  čl. 9  odst. 9.4  S mlouvy jsou S mluvní  strany  oprávněny měnit S mlouvu  písemnými  dodatky       
číslovanými ve vzestupné řadě osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany.  

 
II.  

1.  Předmětem  tohoto  dodatku je úprava  Smlouvy spočívající v  prodloužení  doby  trvání smluvního 
vztahu do 31. 12. 2022 a v  úpravě ceny  uvedené v čl. 2 odst. 1 Smlouvy od účinnosti dodatku o 
míru  inflace oznámenou Českým statistickým úřadem  v intencích  čl. 2 odst. 2.5  Smlouvy .  

2.  Smluvní strany tímto sjednávají změnu čl. 2 odst. 2.1  Smlouvy  následovně :  
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 Cena za poskytování služeb objednateli definovaných v Příloze č. 1 (dále jen „cena“) se sjednává 

dohodou  smluvních  stran  v  souladu  s  nabídkou  dodavatele  ze  dne 25.09.2020.  Za  poskytovaní 

služeb  ze  strany  dodavatele  zaplatí  objednatel  dodavateli  měsíčně  částku  v  Kč,  která  bude 

násobkem ceny za poskytnutí služeb za 1 pracovníka a odpracovaného počtu hodin (tj. částku v Kč 

12 hod/den) dle počtu pracovních dní v daném měsíci: 

Cena za poskytnutí služeb za 1 pracovníka  

Sazba  za 1 hodinu poskytování služeb v Kč  bez DPH  77,02  Kč  

Sazba DPH      14,63  Kč  

Sazba  za 1 hodinu poskytování služeb v  Kč vč .  DPH        91,65  Kč  

 

3.  Smluvní strany tímto sjednávají změnu čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy  následovně :  

 Dodavatel je povinen objednateli poskytovat služby do 31. 12. 2022 včetně .  

 

III.  
1.  Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny a jsou nadále 

platná a účinná. 

2.  Dodatek  byl vypracován ve dvou  vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a druhé vyhotovení 
Dodavatel .  

4 .  Dodatek  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu poslední  ze S mluvních  stran a  účinnosti dnem 
uveřejnění  v  Registru  smluv  v  souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách 

účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv,  ve  znění  pozdějších 

předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek b ude uveřejněn Objednatelem 
v Registru smluv bez jakýchkoliv omezení s  přihlédnutím k ochraně osobních údajů. 

5 .  Obě Smluvní strany prohlašují, že si d odatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což níže 
stvrzují svým podpisem. 

  

 

 
Praha dne:  

X
X
X

X
……………………………. 
       Ing. Josef Diessl 
generální ředitel VoZP ČR  
              
      
 

 
Frýdek - Místek  dne:  
X
X
X
X
……………………………. 
     Ing. Libor Schwarz 
             jednatel  
 


