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Dodatek č. 3 
ke SMLOUVĚ O OSTRAZE

 

č. objednatele: 40/C/19 

č. dodavatele : 55/19/0642 

 
ČI. I. 

Smluvní strany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl, Pr, vložka 33 

sídlo: 

jedná: 

IČ: 

DIČ: 

Pod Vinicemi 9, Plzeň 301 00 
Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

00377015 CZ 

00377015 

bankovní spojení: ……………….. 

č. účtu: ……………… 

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

realizační: Robert Kazda, provozní technik (tel. …………, email: …………………..) 

(dále jen „objednatel/odběratel“) 

 a 

Dodavatel: 

HLS SECURITY AGENCY s.r.o. 

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16894  

sídlo: Čelakovského 3, Plzeň 301 00 

jedná: Vladimír Babnič, jednatel, Miroslava Bošková, jednatelka  
IČ: 
DIČ: 

 
26383241 
CZ26383241  

bankovní spojení: …………………  
č. účtu: 

 
……………….. 

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní: Vladimír Babnič, jednatel 

realizační: Bc. Martin Bošek, provozní manažer (tel: …………, email: ………….)  

(dále jen „dodavatel/poskytovatel“) 

mailto:kazda@plzen.eu
mailto:bosek@hls.cz
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o ostraze (dále i 

„dodatek“/“smlouva“) 

Čl. II 
Preambule 

1. Objednatel a poskytovatel uzavřeli s účinností od 1. 12. 2019 Smlouvu o ostraze (následně pak i 

dodatky č. 1 a 2), jejímž předmětem je zejména fyzické střežení všech areálů a dalších objektů ZOO a 

BZ města Plzně, příspěvkové organizace. V souladu s čl. VII. odst. 1. smlouvy se smluvní strany 

dohodly níže uvedeného data na tomto dodatku č. 3, kterým dochází ke změně příslušných ustanovení 

uzavřené smlouvy. 

ČL. III. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v tomto článku a bodě: 

Čl. III. Cena předmětu plnění a způsob placení 
bod 1.3. Připojení všech objektů na PCO za měsíční sazbu 

doplněním tohoto ujednání: 

U objektů, které jsou připojeny na PCO poskytovatele prostřednictvím komunikátorů Reggae s 

kartou SIM do systému NAM, bude účtován ode dne jejich zprovoznění aktuální měsíční 

telekomunikační poplatek provozovatele sítě (v době uzavření tohoto dodatku č. 3. činí poplatek 

100,- Kč bez DPH/1 SIM/měsíc. 

Uvedený poplatek je hrazen poskytovatelem (zákazníkem provozovatele systému NAM). 

Čl. IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Plnění předmětu tohoto dodatku č. 3. před účinností tohoto dodatku č. 3. se považuje za plnění podle 

tohoto dodatku č. 3. a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a 

botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a poskytovatel souhlasí s jejich 

uveřejněním. 

4. Ostatní ujednání Smlouvy o ostraze a jejích dodatků č. 1. a 2., pokud nejsou tímto dodatkem č. 3. 

dotčena či překonána zůstávají v platnosti.  
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V Plzni dne: 29.3.2021 V Plzni dne: 29.3.2021 

Dodavatel : 

 

 

 

 

 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 3. řádně seznámily, že byl sepsán dle 

jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

6. Tento dodatek č. 3. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu třech stran jednostranně tištěných 

a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

 

 

 
Objednatel: 

 
 
 

Ing. Jiří Trávníček      Vladimír Babnič, jednatel 
ředitel příspěvkové organizace     HLS SECURITY AGENCY, s.r.o. 
  
Zoologická a botanická zahrada 
Města Plzně, příspěvková organizace 

        Miroslava Bošková, jednatelka 
        HLS SECURITY AGENCY, s.r.o. 


