
 

Č. smlouvy: 19 031 0 00           
 

 

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE 

 

 

 

a 

 

 

 

PETR RICHTER 

IČ: 49390210 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1  

SMLOUVY  

O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ÚKLIDU A ÚDRŽBY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-KUNRATICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb úklidu a údržby veřejných prostranství na 

území MČ Praha-Kunratice č. 19 031 0 00 (dále jen „Smlouva“) byl uzavřen dnešního dne, 

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

1. Městská část Praha-Kunratice 

Se sídlem  K Libuši 7/10, 148 00 Praha 

zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou 

IČ:   00231134 

DIČ:  CZ00231134  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4 

č. účtu:  2000690389/0800 

Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Petr Richter 

Se sídlem  K Šeberáku 1433, 148 00 Praha 

IČ:   49390210 

DIČ:  CZ5408030298 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

č. účtu:  76112359/0800 

ŽL vydaný:  Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná 

v obchodním rejstříku 

Tel:  603 438 240 

E-mail:  info@petrrichter.cz 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

takto: 

I. Předmět Dodatku č. 1  

Smluvní strany se s ohledem na provozní potřeby Objednatele dohodly na níže uvedené 

změně uzavřené Smlouvy tak, jak níže uvedeno: 

Článek III./4. Smlouvy se mění takto:  

III./4.  Celková odpracovaná doba za týden se předpokládá minimálně 16 hodin rozložená dle 

potřeb objednatele v pěti dnech (pondělí až pátek), maximální odpracovaná doba za týden je 

stanovena na 45 hodin; každé navýšení nad rámec základních 45 hodin týdně je možné pouze 

po předchozí dohodě; maximální doba plnění za kalendářní měsíc nepřesáhne 180 hodin. 

 

II. Závěrečná ujednání 

 

2.1. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy 

nedotčena. 

 

2.2. Veškeré změny, doplňky a dodatky musí být učiněny písemnou formou a musí být 

podepsány Smluvními stranami, jinak jsou neplatné.  

 

2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 prvopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel 

a 2 vyhotovení Objednatel. 



 

2.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 

 

2.5.  Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední 

ze Smluvních stran.  
 

2.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 Smlouvy byl uveden v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou 

části Praha-Kunratice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strana, která je fyzickou osobou, souhlasí 

se zpracováním osobních údajů v Dodatku č. 1 Smlouvy uvedených, a to za podmínek podle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Smluvní strany tak výslovně souhlasí, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy 

může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Městské části 

Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a 

případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 

Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

 

2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatekč.1 Smlouvy ke své účinnosti vyžaduje 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. 

Zaslání Dodatku č. 1 Smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha–Kunratice bez 

zbytečného odkladu po podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy, případně po obdržení konečné verze 

textu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní 

strany. Druhá smluvní strana se zavazuje zaslat Městské části Praha-Kunratice konečnou 

podobu textu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word), pokud 

Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne 

po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha-

Kunratice se současně zavazuje na  informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace 

a zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez 

zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, a to na její vyžádání. 

 

2.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě vážné a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, pročetly jej, jeho obsahu 

porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy 
 

. 

 

V Praze dne       V Praze dne  

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Lenka Alinčová Petr Richter 

starostka 


