
 

 

Dodatek č. 1 

č. j.: VS-207517-42/ČJ-2019-803850-VERZAK 

 
ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 4. 9. 2020,  

pod č.j. VS-207517-37/ČJ-2019-803850-VERZAK 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“) 

k veřejné zakázce: „Břeclav – mobilní buňky“ 

 

 

I. 

Smluvní strany 

  

ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

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

zastoupená na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-50458-12/ČJ-2016-800020-SP 

ze dne 15. 11. 2016, 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: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

Smart Module s.r.o. 

se sídlem: Chrustenice 201, 267 12 Loděnice  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 301253 

Zastoupený: Sebastian Pachman – jednatel společnosti 

IČO: 07451211 

DIČ: CZ07451211 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx.  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 5 Smlouvy o dílo č. j.: VS-207517-37/ČJ-

2019-803850-VERZAK ze dne 4. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“) dohodly, že se Smlouva 

mění takto: 

Doba plnění stanovená v čl. IV odst. 1 Smlouvy se prodlužuje na žádost zhotovitele o 45 

dnů, nově činí 165 kalendářních dnů. 

 

2. Zhotovitel požádal s odvoláním na ustanovení čl. IV odst. 4 Smlouvy o prodloužení doby 

plnění Smlouvy v souvislosti s dopady opatření přijímaných v souvislosti s onemocněním 



Covid-19. Ve svém vyjádření prodloužení doby plnění doporučil technický dozor 

investora. Objednatel uvedené prodloužení lhůty pro realizaci díla akceptoval 

v prodloužení doby plnění o 45 dnů. Smluvní strany konstatují, že změna závazku 

spočívající v odůvodněném prodloužení doby plnění neovlivňuje posouzení zakázky jako 

veřejné zakázky malého rozsahu (i po změně), a proto není nutné na změnu aplikovat 

ustanovení § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

III. 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

2. Objednatel uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra tento Dodatek č. 1, vše za 

předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláštní předpis. Zhotovitel prohlašuje, že Dodatek č. 1 

neobsahuje obchodní tajemství a s uveřejněním souhlasí.  

 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv.  

 

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží 1 (jeden) výtisk. 

 

 

  

V Břeclavi, dne 28. 1. 2021 

 

 

 

 

V Břeclavi dne:     V Berouně dne:  

   

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………. 

             Vrchní rada 

plk. Mgr. Vladan HAVRÁNEK 

      ředitel Věznice Břeclav 

 

…………………………………. 

 

Sebastian Pachman 

jednatel společnosti 
 


