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Č. j.: VS-73552-6/ČJ-2018-802578-24SHČ 

 
DODATEK č. 3 

ke smlouvě o poskytování služeb č. j. VS-73552-1/ČJ-2018-802578-24SHČ 
uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 30 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu 

trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel: 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky, se sídlem 

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  

Provozovna Střediska Hospodářské činnosti    
za kterou jedná na základě pověření Č. j. VS-50396-6/ČJ-2016-800020-SP 

ředitel Věznice Odolov, č. p. 41, 542 34 Malé Svatoňovice                                 

Vrchní rada  
plk. Mgr. Tomáš Kubín 
IČ: 00212423 

DIČ: CZ 00212423 

bankovní spojení: ČNB Hradec Králové  

č. účtu: 9021-507045881/0710 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

 

2. Objednatel: 
 
MARIUS PEDERSEN, a. s. 
se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové, 500 09 

zastoupená Jiřím Heroldem, oblastním manažerem na základě plné moci udělené 

představenstvem společnosti, 

IČ: 42194920 

DIČ: CZ42194920 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vložka 

389 

(dále jen „objednatel“) 

 

uzavírají podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 30 a násl. zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu 

trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, s ustanoveními § 41 až 45 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., 

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, tento 

dodatek ke smlouvě o poskytování služeb (dále jen jako „dodatek“). 
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II.  
Předmět dodatku 

  

Dodatek upravuje uzavřenou smlouvu Č. j.: VS-73552-1/ČJ-2018-802578-24SHČ takto: 

 

v čl. III, odst. 3. zní: 
 
3. Odsouzení budou pracovat na pracovištích objednatele bez střežení s volným pohybem, 

mimo areál věznice, s volným pohybem uvnitř věznice v provozovnách objednatele v areálu 

objednatele za dozoru pracovníků poskytovatele, případně bez volného pohybu v areálu 

věznice, při dodržení všech bezpečnostních požadavků poskytovatele. 

 
v čl. IV, odst., 1. zní: 

 
Cena služby je stanovena dohodou v minimální výši 87,- Kč za 1 hodinu práce jednoho 

odsouzeného, která zahrnuje odměnu odsouzeným v souladu s platným nařízením vlády 

o odměňování odsouzených osob ve výkonu trestu odnětí svobody, odvod na sociální 

a zdravotní pojištění odsouzených a kalkulované výdaje zhotovitele spojené se 

zaměstnáváním odsouzených. 

 

 

III. 
Společná a závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změny.  

 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží jeden.  

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 01.01.2021. 

 

 

 

 

V Odolově dne: 21.12.2020. 

 

 

 

 

        vrchní rada                                                                Marius Pedersen, a. s.           
plk. Mgr. Tomáš Kubín                                                             Jiří Herold 
 ředitel Věznice Odolov                              jednající na základě plné moci 
 


