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S M L O U V A  O  D Í L O 

              

Název: Řeznictví a uzenářství Karapetjan s.r.o. 

se sídlem: Rádlo 222, Jablonec nad Nisou, PSČ: 468 03 

IČ:  25486691 

DIČ: 25486691 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20453 

Bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX   

Zastoupená: Artak Karapetjan 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

      a 

 

Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

IČ : 00212423 

DIČ: CZ00212423 

za níž jedná ředitel Věznice Rýnovice vrchní rada plk. Mgr. Petr Veselý         

na  základě  pověření generálního  ředitele  VS ČR č.j. VS-10280-5/ČJ-2019-800020-SP 

ze dne 1. 6. 2019. 

Podniká na základě živnostenského listu právnické osoby vydaného Městskou částí Praha 4, 

Úřadem městské části, odborem živnostenským, Táborská 350, 140 45 Praha 4 pod č. j.: 

ŽIV/U31947/2007/TIP, evid. č.: 310004-19962431 ze dne 13. 12. 2007, který je zapsán 

v živnostenském rejstříku právnické osoby vedeným výše uvedeným úřadem.     

Název: Vězeňská služba České republiky            

Adresa pro písemný styk a místo provozovny Střediska hospodářské činnosti VS ČR: 

Vězeňská služba České republiky 
Věznice Rýnovice, PSHČ, P. P. 14 

466 21 Jablonec nad Nisou 1 

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

(dále také společně jen jako „smluvní strany“) 

 

Ve věcech smluvních jedná: ředitel věznice. 

Ve věcech provozních jedná: vedoucí provozovny Střediska hospodářské činnosti. 

 

uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl.  Zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen  „NOZ“) a ustanovením § 29 a násl. Zákona č. 169/1999 Sb., 

zákon o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZVTOS“) 



 

 

 

 

Čl. I 

Předmět a místo díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele, dle jeho pokynů, provádět následnou 

dílenskou výrobu v prostorách objednatele: 

Porcovna – vykosťování přiděleného kuřecího masa s následným úklidem svého  

pracoviště.  

Balení masa / mycí linka – ruční vkládání určených surovin do připravených misek 

s následným úklidem svého pracoviště. Mytí špinavých přepravek, vkládání přířezu a 

následná manipulace dle požadavku balírny. Úklid pracoviště.  

2. Pro tento účel vytvoří zhotovitel pracoviště pro odsouzené tzv. „nestřežené”, do kterého 

zařadí odsouzené v jednosměnném provozu v počtu dle požadavku objednatele, 

minimálně však šest. 

3. Předmět díla bude prováděn za účasti zaměstnanců objednatele dle norem a 

technologických postupů objednavatele. Tyto normy, které jsou nedílnou součástí 

smluvního ujednání, předloží objednatel zhotoviteli před započetím výroby. Provedení 

díla musí odpovídat referenčním vzorkům, které objednatel předá zhotoviteli s 

dostatečným předstihem. 

4. Objednatel je povinen kontrolovat svými zaměstnanci kvalitu vykonávané práce 

předanou zhotovitelem. 

5. Zadávání práce odsouzeným podle objednávky objednatele provádí zaměstnanec 

zhotovitele po dohodě s objednatelem, popř. jím pověřeným zástupcem. 

6. Majitelem prostředků potřebných k výrobě je po celou dobu spolupráce objednatel. 

 

 

Čl. II. 
Věci určené k provedení díla 

 

1. Objednatel vybaví pracoviště všemi nutnými stroji a zařízeními, včetně platné 

dokumentace a zhotovitel se zavazuje, že je bude využívat výlučně k činnosti pro 

objednatele smluvené touto smlouvou. Objednatel se zavazuje k jejich pravidelné 

údržbě. Veškeré opravy dílů a zařízení nutných k provádění smluvní činnosti provádí 

objednatel na vlastní náklady. 

2. Za revize a opravy strojního vybavení odpovídá objednatel. 

 

3. Objednatel na svůj náklad vybaví odsouzené potřebnými pracovními a ochrannými 

pomůckami, s výjimkou běžné pracovní obuvi a oděvu, které jsou předepsány platnými 

předpisy pro tento druh práce. Poskytnuté pracovní a osobní ochranné pomůcky 

zůstávají majetkem objednatele. 

4. Zhotovitel vybaví odsouzené běžným pracovním oděvem a obuví. 



 

 

 

5. Objednatel zajistí před zahájením prací základní zaškolení na činnosti, které budou 

odsouzení vykonávat. 

 

6. Objednatel dodá zhotoviteli ke všem používaným strojům a zařízením návody na 

obsluhu v českém jazyce a protokol o kategorizaci pracovišť vydaný hygienou. 

 

7. Na základě dohody obou stran je možné dodatečně sjednat mimořádné pracovní směny 

ve dnech pracovního klidu. 

 

 

 

Čl. III. 
Cena za dílo a platební podmínky 

 

 

1. Cena za dílo je stanovena v Cenové dohodě, která je nedílnou součásti této smlouvy o 

dílo. Cena je tvořena základní sazbou za jednu hodinu odpracovanou jedním 

odsouzeným dle vzájemně odsouhlaseného výkazu pracovní doby. 

2. Objednatel bude proplácet cenu za dílo na základě vystavených faktur, které budou 

vystaveny zhotovitelem jednou za měsíc. Faktura bude vystavena s 30 denní splatností 

od data jejího vystavení. Součástí faktury bude příloha — kopie „Výkazu pracovní 

doby” se vzájemně odsouhlaseným počtem odpracovaných hodin podepsaná zástupcem 

zhotovitele a zástupcem objednatele. 

3. V případě, že se objednatel opozdí s proplacením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení a v tomto 

případě má zhotovitel právo přerušit provádění díla. 

4. Zhotovitel je plátce DPH. 

 

Čl. IV. 

Místo a doba plnění 
 

1. Odsouzení budou pro objednatele provádět předmět díla v prostorách objednatele dle 

požadavků objednatele. Ze strany zhotovitele je za dodržování pracovních postupů 

odpovědný zaměstnanec zhotovitele, který provádí dozor nad odsouzenými. 

2. Objednatel bude, na vlastní náklady, zajišťovat dopravu odsouzených z věznice na 

pracoviště a zpět. 

3. Odsouzení budou pracovat na předmětu díla v pondělí až pátek v jednosměnném provozu 

v osmihodinových směnách. V rámci směny je poskytována jedna přestávka na jídlo a 

oddech, a to v délce minimálně 30 minut. Čas na přestávku bude určen objednatelem. 

Doba přestávky se nezapočítává do odpracované doby ve smyslu čl. III odst. 1. a tuto 

dobu objednatel zhotoviteli neplatí. 

 



 

 

 

 

Čl. V. 

Ostatní ujednání 
 

1. Případné škody budou řešeny podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu vzniklou objednateli tím, že zhotovitel nebude 

mít k dispozici dostatečný počet odsouzených, ať už z důvodu amnestie prezidenta 

republiky, popř. jiných, na vůli zhotovitele nezávislých důvodů nebo z důvodů 

souvisejících se zajištěním bezpečnosti věznice. 

 

2. Škody (mimo úrazů) způsobené a zaviněné zhotovitelem se šetří ve spolupráci 

s objednatelem. 

 

3. Objednatel zajistí prokazatelným způsobem proškolení z BOZP a PO před zahájením 

prací. Zhotovitel provádí na pracovišti kontroly BOZP. Úrazy odsouzených, 

zaměstnaných při zhotovování díla, prošetřuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. 

Smluvní strany se dohodly, že ohlašovací povinnost státním orgánům při úrazech provádí 

zhotovitel. Odškodnění pracovních úrazů provádí zhotovitel. 

 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli na základě faktury částku, kterou vyplatí 

zhotovitel zraněnému odsouzenému, jako náhradu za bolest dle vyhlášky 276/2015 Sb., 

náhradu za ztrátu na výdělku, náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením 

a případně i náhradu věcné škody, po ukončení škodného řízení. 

 

5. Objednatel poučí své zaměstnance formou proškolení podle PŘÍLOHY Č. 1 o jejich 

povinnostech při styku s odsouzenými, zejména o tom, že styk je přípustný jen za 

okolností souvisejících s plněním pracovních úkolů. O proškolení provede zápis. 

 

6. Objednatel zajistí, aby v používaných materiálech nebyly alkoholické nápoje, omamné a 

psychotropní látky, všechny druhy látek ohrožujících zdraví nebo život, mobilní telefony 

včetně jejich příslušenství (SIM karty, nabíjecí kupony a podobně), nahrávací, 

komunikační a spojovací prostředky, audiovizuální technika a jejich nosiče, zbraně a jiné 

předměty, které by mařily účel výkonu trestu, dále jen „zakázané věci“. 

 

7. Objednatel je povinen kontrolovat provádění díla. Osoby, které budou provádět kontrolu 

provádění díla, nesmí navazovat s odsouzenými nepovolené styky, nebo je pověřovat 

jinou činností, než která souvisí přímo se zhotovením předmětu díla. 

 

8. Objednatel bere na vědomí, že celý vnitřní prostor Věznice Rýnovice je snímán 

průmyslovou TV s dobou záznamu 30 dní. 

 

9. Objednatel bere na vědomí, že VS ČR je v případě podezření oprávněna provádět 

orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu u osoby, která bude 

zajišťovat dopravu odsouzených z věznice na pracoviště a zpět. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Čl. VI. 

Právní ujednání 
 

Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem 

příslušnými ustanoveními „Občanského zákoníku“ týkajícími se Smlouvy o dílo. 

 

 

 

Čl. VII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. 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), mají 

smluvní strany povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů 

od uzavření smlouvy. 

2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3. Nebude-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv, uveřejněna ani do třech měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od 

počátku. 

4. Objednatel a zhotovitel jsou si při plnění smlouvy vědomi povinností vyplývajících ze 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z obecného nařízení Evropské 

Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni 

zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této smlouvy, za tímto 

účelem jsou oprávněni osobní údaje vkládat na nosiče informací, upravovat, uschovávat 

po dobu nezbytnou k uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy, osobní údaje likvidovat, 

vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s obecným 

nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět oboustranně písemnou 

výpovědí. 

6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počne běžet prvního dne následujícího měsíce po 

doručení výpovědi druhé straně.  Výpověď nemá vliv na povinnost zhotovitele ve lhůtě a 

v náležité kvalitě dokončit a předat dílo, kde povinnost ke zhotovení již převzal řádně 

uzavřenou smlouvou. 

7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být odsouhlaseny smluvními stranami a lze 

je učinit jen písemnou formou a to dodatkem ke smlouvě o dílo. Pokud by tato smlouva 

trpěla právními vadami, zejména pokud by některé z jejich ustanovení bylo v rozporu 

s českým právním řádem, v důsledku čehož by mohla být posuzována jako neplatná, 

považuje se toto ustanovení za samostatné a smlouva se posuzuje, jakoby takové 

ustanovení nikdy neobsahovala. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, plně 

vyjadřuje jejich svobodnou vůli prostou jakéhokoli nátlaku či omylu, a že plně a v celém 

rozsahu souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

9. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích o šesti stranách, z nichž každý má platnost 

originálu. 



 

 

 

 

V Rýnovicích dne:          

 

          Za zhotovitele                                                                        Za objednatele 

 

 

………………………………….    …………………………………. 

                Vrchní rada                    

       plk. Mgr. Petr Veselý                                      

     ředitel Věznice Rýnovice                                jednatelé společnosti         
 

Rozdělovník - výtisk č.:    1 a 2 - objednatel,  3 a 4  - zhotovitel 


