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DODATEK č. 2 

 

KE SMLOUVĚ O ZAŘAZENÍ ODSOUZENÝCH DO PRÁCE 

 

Uzavřené podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu s ustanovením § 30 a násl. zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Čl. I. 

 

Smluvní strany 
 

Česká republika, Vězeňská služba České republiky 

Se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, 140 00 

IČ:   00212423 

DIČ:  CZ 00212423 
 

Provozovna Střediska hospodářské činnosti věznice Ostrov  

IČP:  1000471934 

jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016, 

č.j.: VS-21259-5/ČJ-2016-800020, vrchní rada plk. Ing. Pavel Zange, ředitel Věznice Ostrov 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa pro doručování písemností: 

Vězeňská služba ČR, Vykmanov 22, pošt. přihrádka 100, 

Provozovna Střediska hospodářské činnosti 

363 50 Ostrov 

Jako „provozovna SHČ“ na straně jedné  
 

a 
 

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Se sídlem Na Vyhlídce 804/35, Karlovy Vary, 360 01 

jejímž jménem jedná pan Ing. Evžen Krejčí, ředitel organizace 

IČ: 00074811 

DIČ: CZ 00074811 

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 680 

Bankovní spojení: xxxx 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx 

Adresa pro doručování písemností: 

Na Vyhlídce 804/35, Karlovy Vary, 360 01 

na straně druhé (dále jen „společnost“) 

 

 

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě č.j.: VS-36262-1/ČJ-2017-8007PS:  
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Čl. II. 

Změna smlouvy 

 

      Shora uvedená Smlouva o zařazení odsouzených do práce v platném znění se, se 

souhlasem obou smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 4 Smlouvy, mění 

takto: 

          1) V Čl. VI. „Stravování odsouzených“ v odst. 1 se:  

  

 náhrada poskytnutá Věznicí Ostrov společnosti ve výši 22,-Kč za jednu porci oběda 

včetně DPH mění na výši 24,- Kč za jednu porci oběda včetně DPH. 

 

          2)  V Čl. IX. „Oprávněné osoby“ se text v odst. 1 písm. b) nahrazuje textem: 

 

    b) ve věcech organizačních Bc. xxxxx xxxxx, vedoucí SHČ, tel.: xxxxxxxxxx,  

            MT xxxxxxxxx, mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

 

           3) V Čl. XIV. „Cena za plnění předmětu smlouvy“ v odst. 1, ve znění dodatku č. 1, se: 

 

- základní sazba za jednu hodinu odpracovanou odsouzeným ve výši 65,- Kč bez DPH 

mění na výši 86,- Kč bez DPH, 

 

- za textem „ ….. podle nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování 

odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody“ doplňuje text: „ ve 

znění pozdějších předpisů, …… “. 

 

         4) V Čl. XIV. „Cena za plnění předmětu smlouvy“ se text odst. 6, ve znění dodatku č. 1, 

nahrazuje textem: 

  

6) Počátkem příslušného kalendářního měsíce bude Provozovnou SHČ vystavena zálohová 

faktura, která bude činit minimálně 70% předpokládaného rozsahu provedených prací. 

Splatnost zálohové faktury je do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Finanční vyrovnání 

příslušného kalendářního měsíce bude provedeno nejpozději do 14. dne následujícího 

kalendářního měsíce. Dnem zaplacení je den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet 

provozovny SHČ. Faktury budou elektronicky zasílány na adresu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   

    

Čl.  III. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ujednáni Smlouvy, v platném znění, zůstávají beze změny. 

 

2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a 

svobodné vůle.  
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4. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomi principu veřejnosti smlouvy podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem 01. 01. 2020. 

 

 

V Ostrově dne: 02. 12. 2019 

Č. j.: VS-36262-6/ČJ-2017-8007PS 

    

 

     

         Vrchní rada                ředitel organizace 

plk. Ing. Pavel Zange                           Ing. Evžen Krejčí 

      Ředitel věznice          

 


