Evidenční číslo z Centrální evidence smluv: 060002

DODATEK Č. 2
(dále jen „dodatek“)
KE SMLOUVĚ O DÍLO EV.Č. 060002
UZAVŘENÉ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI DNE 28. 02. 2006
(dále jen „smlouva“)
I. SMLUVNÍ STRANY
objednatel:
se sídlem:
jednající:
IČO:
bankovní spojení:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 – Vršovice
Ing. Tomislavem Střelcem, CSc., ředitelem odboru výkonu státní
správy IX
00164801
ČNB Praha, č.ú.: 7628001/0710

(dále jen „objednatel“)
a
zhotovitel:
se sídlem:
jednající:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zapsaný:
kontaktní tel.:

IVACOM spol. s r.o.
Balcarova 1716/4, Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Alexandrou Hlavicovou a Bc. Monikou Černou, jednatelkami
47150831
CZ47150831 (je plátcem DPH)
KB Ostrava, č.ú.: 107-9348880257/0100
spis. značka C 3804 vedená u Krajského soudu v Ostravě
+420 603 265 405

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále samostatně také jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní
strany“)

II. PREAMBULE
Smluvní strany tímto činí nesporným, že od okamžiku uzavření výše citované smlouvy v roce
2006 došlo v průběhu plnění smlouvy opakovaně, a to znovu i s účinností od 01. 01. 2019,
k výraznému zvyšování minimální, resp. zaručené mzdy na základě příslušných nařízení
vlády České republiky, které má vliv i na výši mezd v oblasti úklidových služeb; a dále
se podstatně změnila také situace na trhu práce v České republice (viz také dopis zhotovitele
pod ev.č. ENV/2018/88905). Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na navýšení paušální
měsíční smluvní ceny za poskytované služby, jak je popsáno dále v tomto dodatku.
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III. ZMĚNY SMLOUVY
III.1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti popsané v článku II. tohoto dodatku
dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění odst. 1. v článku VI. smlouvy mění
a nově zní:
„1.

Smluvní cena za plnění předmětu této smlouvy dle čl. I. bodu 2 písm. a) této
smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 5.242,- Kč bez DPH
měsíčně, tj. 62.904,- Kč bez DPH ročně. K této částce bude účtována DPH
ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.“

III.2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují a staví najisto ve smyslu ustanovení § 1903 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že na základě
konkludentní dohody smluvních stran je zhotovitel za řádně a včas poskytnuté plnění
dle smlouvy v kalendářním měsíci leden 2019 oprávněn fakturovat objednateli měsíční
paušální cenu již v upravené výši dle tohoto dodatku, tj. 5.242,- Kč bez DPH, přičemž
objednatel se zavazuje zhotoviteli částku v této výši uhradit.
V. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V.1.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku včetně smlouvy
s příslušnými metadaty v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“)
zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V.2.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v ISRS, přičemž toto uveřejnění provede objednatel.

V.3

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel
a jeden zhotovitel.
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Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem
souhlasí, což stvrzují níže vlastnoručními podpisy
Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě, dne: 29. 01. 2019

V Ostravě, dne: 28. 01. 2019

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru výkonu státní správy IX
Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

Ing. Alexandra Hlavicová
jednatelka
IVACOM spol. s r. o.

Bc. Monika Černá
jednatelka
IVACOM spol. s r.o.
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