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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o ostraze 

 

 

č. : 40/C/17 

 

Smluvní strany 

 
Objednatel: 
 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl, Pr, vložka 33 

sídlo:      Pod Vinicemi 9, Plzeň 301 00 

jedná:  Ing. Jiří TRÁVNÍČEK, ředitel příspěvkové organizace  

IČ:  00377015 

DIČ:  CZ 00377015 

bankovní spojení:   

č. účtu:   

 

(dále jen „objednatel//ZOO a BZ“) 

 

 

  

a 

 

 

 

Dodavatel:  

 

FORCORP GROUP spol. s r.o. 

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložce 43244 

sídlo:   Hamerská 812, Olomouc 772 06 

jedná :                  Mgr. Irena Jelínková, jednatelka společnosti 

IČ:   27841031 

DIČ:  CZ27841031 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

 

(dále jen „ dodavatel/poskytovatel“) 

 

 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1. 
 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na změnách v čl. II. Předmět smlouvy a Směrnicích č. 1 a 2, které tvoří jako 

přílohy č. 1 a 2 nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 takto : 
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1. Čl. II. Předmět smlouvy  

bod 1. písm. a)  

Zajištění celoroční noční ostrahy areálu ZOO a BZ m. Plzně, p.o.  

 

Nově se upravuje text popisu činnosti :  
 
Noční služba – 2 (slovy „dva“) zaměstnanci vybaveni služebním stejnokrojem označeným služebním 
průkazem provádí ostrahu celého areálu ZOO a BZ vč. „Dinoparku“ v tomto členění a určené době : 
 
a) V době hlavní sezóny, tj. od 1. dubna do 31. října : 

1 x strážný pro horní část areálu v době od 18.00 hod. do 6.00 hod., 
            1 x strážný pro dolní část areálu v době od 18.00 hod. do 6.00 hod.,  

 
každý na svěřeném úseku vykonává činnost danou dodatkem č. 1 ke Směrnici č. 1, který tvoří 
jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.  

 
b) V době mimo sezónu, tj. od 1. listopadu do 31. března : 

1 x strážný pro horní část areálu v době od 16.30 hod. do 6.00 hod., 
            1 x strážný pro dolní část areálu v době od 16.30 hod. do 6.00 hod.,  

 
každý na svěřeném úseku vykonává činnost danou dodatkem č. 1 ke Směrnici č. 1, který tvoří 
jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.  

 

2. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1 pro výkon služby noční 

ostrahy. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o ostraze a jejích příloh (směrnice č 1. - 7.), pokud nejsou tímto dodatkem 

č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle 

jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných 

a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 
 

 

         V Plzni dne : 15.1.2018                                            V Olomouci dne : 15.1.2018 

 

 

 

                      Objednatel :                                                                            Dodavatel :  

 

 
 
 
 
 
       …….…………………………………….                ……………….…….…………………… 
                  Ing. Jiří Trávníček                 Mgr. Irena Jelínková 
          ředitel příspěvkové organizace     jednatelka Forcorp Group spol. s.r.o. 
         Zoologická a botanická zahrada        
     města Plzně, příspěvková organizace      


