
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 

uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku na veřejnou zakázku „Provádění úklidových služeb v objektech na adrese 

Kateřinská 32, Na Bojišti 3 a U Nemocnice 4, Praha 2“ 
(dále jen „smlouva“)  

č. smlouvy zhotovitele: č. smlouvy objednatele: 2015L-0064

Smluvní strany 
1. Objednatel

název: Univerzita Karlova v Praze  
sídlo:  Praha 1, Ovocný trh 560/3 – 5, PSČ 116 36 
Týká se součásti: 1. lékařská fakulta,

Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08 
Zastoupen ve věcech 
smluvních:  Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské 

 fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
Zastoupen ve věcech 
technických:  XXX, vedoucím technicko –  provozního 

oddělení 
IČO:  00216208 
DIČ:   
bankovní spojení: 
číslo účtu:  

XXX 

dále jen „objednatel“. 

2. Zhotovitel

název:       INEX Česká republika s.r.o. 
sídlo:       Neumannova 11, 412 01 Litoměřice 
Korespondenční adresa:  Neumannova 11, 412 01 Litoměřice 
Zastoupen ve věcech 
smluvních:       Zdeněk Kulda, jednatel společnosti 
Zastoupen ve věcech 
technických:       Ing. Josef Černuška, generální ředitel 

IČO:      
DIČ:      
bankovní spojení:      
číslo účtu:      
Zápis v obchodním rejstříku: 

 61328987 
 CZ 61328987 
XXXX 
 XXX
 u Kr. soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 
19795 

dále jen „zhotovitel“ 



1. 

Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. IX. Závěrečná ustanovení, odst. 9.6. 
smlouvy tento Dodatek č. 1, kterým se do čl. VIII. Základní vztahy objednatele a 
zhotovitele doplňuje nový odst. 8.13., který zní takto: 

8.13. Zhotovitel je povinen předávat objednateli průběžně aktuální seznam 
používaných nebezpečných látek, se kterými při plnění předmětu díla dle této smlouvy 
nakládá. Seznam je povinen zhotovitel předat vedoucímu technicko-provozního 
oddělení děkanátu objednatele v písemné formě s uvedením druhů nebezpečných 
látek, s kopií bezpečnostních listů těchto látek, s uvedením přibližného skladovaného 
množství těchto látek v objektech objednatele a s uvedením jejich roční spotřeby. 

2. 

Další ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. 
Dodatek č. 1 je platný a účinný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé z nich, 
pokud je opatřeno podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, má platnost 
originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

V Praze dne 31.03.2016  V Litoměřicích dne 04.04.2016 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

……………………………………..  ………………………………….. 
Ing. Eva Soubustová, MBA       Zdeněk Kulda 
tajemnice        jednatel 
1. lékařské fakulty  společnosti  
Univerzity Karlovy v Praze  INEX  Česká republika, s.r.o. 


