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V ě z eň s k á  s l u žb a  Č e s k é  r ep u b l i k y  

Vězn ice  Břec lav  

Za Bankou 3, 690 02 Břeclav, 

 tel. 519 368 111, fax: 519 368 108, ISDS bc3d4sb  

  

 

 

 

 

Dodatek č. 2 
 

k Dohodě o spolupráci 

 

uzavřené dne 4. 11. 2014 pod č. j. VS 18/003/002/2014-38/LOG/500 

(dále jen „dodatek“) 

mezi smluvními stranami 

 

Česká republika – Vězeňská služba České republiky  

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,   

zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j.: VS-

50458-12/ČJ-2016-800020-SP ředitelem Věznice Břeclav Vrchní rada plk. Mgr. Vladanem 

Havránkem  

na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 Právnická osoba 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jako „zdravotní středisko“) 

 

a 

 

Stavovská s.r.o., 

Lékárna na Poliklinice, 

se sídlem: Bří Mrštíků 38, Břeclav 

zastoupená PharmDr. Petrem Nalevajkou, jednatel firmy Stavovská.s.r.o. 

IČ 25864173 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jako „lékárna“) 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

 

Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran o změně Dohody ve smyslu Čl. 9 odst. 1 Dohody 

o spolupráci uzavřené mezi smluvními stranami ze dne 4. 11. 2014 pod č. j.  

VS- 18/003/002/2014-38/LOG/500, ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 3. 11. 2016), a to tak, jak je 

uvedeno v Čl. II. tohoto dodatku. 
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Čl. II. 

Ujednání stran o změně Dohody 

 

Strany se vzájemně dohodly, že tímto dodatkem se Dohoda o spolupráci mění a doplňuje 

následovně: 

 

V Čl. 8, Platnost dohody, odst. 1, dochází ke změně platnosti Dohody o spolupráci. 

 

1. platnost Dohody se prodlužuje o dobu 6 měsíců ode dne podpisu tohoto dodatku 

oběma smluvními stranami. 

 

 

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Všechna ostatní ustanovení článků uvedené Dohodě o spolupráci uzavřené mezi 

smluvními stranami dne 4. 11. 2014 pod č. j. 18/003/002/2014-38/LOG/500, ve znění 

Dodatku č. 1 (ze dne 3. 11. 2016), se nemění a zůstávají v platnosti. 

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

 

 

Za Věznici Břeclav dne 29. 11. 2019                                            Za Stavovská s.r.o., 

 

                                   

………………………………………                                ……………………………………... 

         vrchní rada                                                                   PharmDr. Petr Nalevajka 

  plk. Mgr. Vladan Havránek                                               jednatel firmy Stavovská.s.r.o. 

    ředitel Věznice Břeclav                                                                  

 

 


