
DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb 
uzavřené dle ust. § 269, odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění 

č. FAC/135/07 

Účastníci smlouvy: 

Česká republika - NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
se sídlem: Jankovcova 2 

170 04 Praha 7 
jednající: 
IČ: 

Ing. Pavel Kantor, ředitel územního odboru české Budějovice 
493 70 227 

DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

není plátcem DPH 
ČNB Praha 
30027-001 /071 O 

ISS Facility Services s.r.o. 
se sídlem: Antala Staška 38/51 O 

140 00 Praha 4, Krč 

dále jen objednatel na straně jedné 

zastoupen: Ing. Jiří Zelinka, Sales & Marketing Director 
Ing. Ivan Kohut, Business Development Manager 
oba na základě plné moci 

IČ: 60470291 
DIČ: CZ60470291 
bankovní spojení: československá obchodní banka, a.s., Praha 
číslo účtu: 150790685/0300 
Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 25812 

dále jen zhotovitel na straně druhé 

se dohodli na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") v tomto znění: 

Čl. 1. 
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je úprava smluvní ceny, ke které dochází z důvodu navýšení minimální mzdy dle 
vládního rozhodnutí. 

V souladu s nařízením vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění s účinností od 1.1.2018 nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na navýšení smluvní ceny tak, jak je 
uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku "Cenová specifikace prováděných služeb". 

Stránka 1 (celkem 3) 
/SS Facility Services s.r.o. si vyhrazuje právo, aby v pfípadě jakýchkoli změn v tomto návrhu na uzavfení dodatku ke smlouvě ze strany 

adresáta návrhu bylo dále s /SS Facility Services s.r.o. jednáno a pfípadné změny podléhaly odsouhlasení ze strany /SS Facility Services 
s.r.o.



Původní znění přílohy č. 1 "Cenová specifikace prováděných služeb" se v plném rozsahu ruší 
a je nahrazeno přílohou č. 1 k tomuto dodatku. 

Čl. 2. 

Platnost dodatku 

Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 01. 02.

2018. 

Čl. 3. 

Závěrečná ustanovení 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Cenová specifikace prováděných služeb. 

Dodatek je vyhotoven v 5 provedeních se stejnou platností. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 
vyhotovení. 

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 a tímto dodatkem nedotčená zůstávají 
nezměněna. 

V českých Budějovicích dne: •1. 2 . 2. o 1,Y 

Objednatel: 
Ing. Pavel Kantor 
Ředitel územního odboru 
české Budějovice 

V Praze dne: 29.1.2018 

Zhotovitel: 
Ing. Jiří Zelinka, Sales & Marketing Director 
Ing. Ivan Kohut, Business Development Manager 
ISS Facility Services s.r.o. 
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Stránka 2 (celkem 3) 
/SS Facility Services s.r.o. si vyhrazuje právo, aby v pfípadě jakýchkoli změn v tomto návrhu na uzavfení dodatku ke smlouvě ze strany 

adresáta návrhu bylo dále s /SS Facility Services s.r.o. jednáno a pfípadné změny podléhaly odsouhlasení ze strany /SS Facility Services 
s.r.o.



Člalo 

Příloha č. 1 ke smlouvě: FAC/135/07, dod. č. 2 
------__[ - - -

- -

Cenová specifikace prováděných služeb 

Nejvyšší kontrolní úřad, Dr. Stejskala č.p. 111, č. Budějovice 

Název mlatnostl I specifikace Plocha v m2 Úklid v m2 
četnost Celkem v Kč měslčně 
úklidu bez DPH 

Pravidelný úklid 

, kancelářské plochy-zasedačka 31,5 31,50 neuklízí se 

kancelářské plochy + servr,sklad 48,2 48,20 2x týdně 487,50 Kč 

I kancelářské plochy-sekretariát 28,7 r 28,70 2x týdně 290,28 Kč I 

kancelářské plochy-ředitel 31,6 31,60 2x týdně 319,61 Kč 

kancelářské plochy 27,9 27,90 2x týdně : • 

kancelářské plochy 29,5 29,50 2x týdně . . 
. 

kancelářské plochy 32,9 32,90 2x týdně • 

chodba 18,7 18,70 2x týdně • • 

1 společné prostory + WC 
-L 

11, 1 11, 1 O 2x týdně : 

společné prostory + WC 7,2 7,20 2x týdně : . '

! chodba 6,7 i 6,70 • 
- • 

···- • I • 
- I :e 

Celková měsíční cena bez DPH, zaokrouhleno na celé Kč 2 395,00 Kč 

DPH (21%) 502,95 Kč 

Celková měsíční cena včetně 21% DPH 2 897,95 Kč 

V Praze, dne: 
--- -- - ·--·· - - ·  

Stránka 3 (celkem 3) 
/SS Facility Services s.r.o. si vyhrazuje právo, aby v pfípadě Jakýchkoli změn v tomto návrhu na uzavfení dodatku ke smlouvě ze strany 

adresáta návrhu bylo dále s /SS Facility Services s.r.o. Jednáno a pfípadné změny podléhaly odsouhlasení ze strany /SS Facility Services 
s.r.o.
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