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Stejnopis č.

Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytování služeb ochrany majetku a osob 

č. INO/83/02/023731/2016
(dále jen „Smlouva") uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Smluvní strany

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor hospodaření s majetkem
se sídlem Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1
IČO: 000 64 581
DIČ: CZ 000 64 581
zastoupené: Jan Rak, BBA, pověřen řízením odboru hospodaření s majetkem 
bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
č. účtu: 149024-5157998/6000

(dále jen „objednatel")
a

SDRUŽENÍ ZZ STAR - ROYAL, tvořené společnostmi:

Název společnosti: ZZ STAR, s.r.o.
se sídlem Na Stráži 1526/24, 180 00 Praha 8 
IČO: 636 76 664 
DIČ: CZ 636 76 664 
jejímž jménem jedná:
Martin Svačina - jednatel 
bankovní spojení: 
č. účtu: 168577540/0600

Název společnosti: Royal security Service, spol. s r.o.

se sídlem Písková 29, Praha 4 
IČO: 624 19 064 
DIČ: CZ 624 19 064 
jejímž jménem jedná:
Zdeněk Pilát - jednatel 
bankovní spojení: 
č. účtu: 82353319/5500

(dále jen „poskytovatel")
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níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 2, k výše uvedené smlouvě (dále 
jen „Dodatek11):

I.
ÚČEL DODATKU

Účelem Dodatku je úprava smluvního vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem v důsledku 
převodu nemovitého majetku do vlastnictví jiného právního subjektu, čímž dochází k vynětí 
objektu Mezi školami 2324 - 2328, Praha 13 ze správy objednatele.

II.
ZMĚNY A DOPLŇKY SMLOUVY

a) V textu článku I. Předmět smlouvy odst. 1.1 se vypouští následující text bez náhrady:
• Mezi školami 2324 - 2328, Praha 13

U tohoto objektu se poskytovatel zavazuje poskytovat službu ochrany majetku a osob 
nepřetržitě po dobu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu (tj. včetně dnů pracovního klidu a 
pracovního volna), a to jedním pracovníkem v reprezentativním stejnokroji.

b) V textu článku IV. se ruší odst. 4.1 a nahrazuje se následujícím textem:
Celková cena za poskytování služeb dle této smlouvy ve sjednaném rozsahu a za celou dobu 
poskytování služeb dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, v platném znění, dohodou mezi objednatelem a poskytovatelem takto:

Celková cena bez DPH činí: 23 140.536,- Kč 
(slovy: dvacettřimilonůstočtyřicettisícpětsettřicetšestkorun českých)

z toho DPH (sazba 21 %) činí: 4 859.512,56,- Kč 
(slovy: čtyřimilionyosmsetpadesátdevěttisícpětsetdvanáctkorun českých a padesátšest haléřů)

Celková cena včetně DPH činí: 28.000.048,56,- Kč 
(slovy: dvacetosmmilionůčtyřicetosmkorun českých a padesátšest haléřů).

c) V textu článku XII. Kontaktní osoby odst. 12.3 se vypouští následující text bez 
náhrady:

;
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PŽiv

i1IKontaktní osobou objednatele za objekty Mezi školami 2324 - 2328, Praha 13 je: 
Kateřina Strnadová, technik objektu
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tel.: 725881198 e-mail: strnadova@centra.eu

III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNI

3.1 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží pět vyhotovení a poskytovatel jedno vyhotovení.
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3.2 Pokud není sjednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a 
S jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy, resp. Dodatku, datum 
podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.4

3.5 V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, objednatel potvrzuje, že uzavření Dodatku schválila Rada hlavního města 
Prahy, a to usnesením č.1816 ze dne 18.7.2017.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto 
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí 
objednatel.

3.6

:1
IíObě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku, znění 

Dodatku rozumí, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl 
uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují 
své níže uvedené podpisy.

3.7 í
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3.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy, které nahrazují přílohy 
předchozí:

Příloha č. 1 - Cenový rozklad
Příloha č. 2 - Popis činností poskytovatele v daném objektu 
Příloha č. 3 - Rozsah a typ ostrahy v jednotlivých objektech

Za objednatele: 3 1 -'07- 2017 Za poskytovatele:
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Ne Stráži 1526/24,180 00 Praha 8 
Tfel.: 283 342 178, 774 SM^180 

řč: 63076604/7
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