
Smlouva o poskytováni prádelenských služeb Vězeňská služba České republiky x PRAGOPERUN FNM s.r.o.

i ,"" · DODATEK C. 1 l · 7
r 3

( " ' KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PRÁDELÉNSKÝCH SLUŽEB ' . - . 'l
r · ~ ' ' E

(dále také jen ,,Smlouva") uzavřená v souladu s ust. § 1746, odst. 2 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění mezi těmito sm|uvnjmj stranami,

1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky,
se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, IČO: 00212423, DIČ: ,
Vazební věznice Litoměřice, Veitova 1, Litoměřice
zastoupena vrchním radou plk. Ing. Otakarem Hamerníkem, ředitelem Vazební věznice
Litoměřice,
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu .
IČO: 00212423
DIČ: není plátce DPH , ,
(dále také jen ,,ObjednatélÝ')

a

2. PRAGOPERUN FNM s.r.o.
se sídlem: Modletice 98, Říčany
lČ: 04040805
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
jednající Ing. Lucií Fialovou, jednatelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.
osoby zmocněné jednat ve věcech: Ing. Lucie Fialová,
(dále také jen ,,Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel společně také jen jako ,,smluvní strany")

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1smlouvy o poskytování prádelnských služeb
uzavřené dne 25. listopadu 2020 (dále jen jako ,,smlouva"), jež zní:

l. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě, resp. prodloužení trvání doby platnosti smlouvy a v zájmu
zakotvení změn smluvního ujednání mění smlouvu následovně:

V článku VI. - Smluvní doba, odst. 1smlouvy se prvnívěta nahrazuje tímto zněním:
,,Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.".

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

ll. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Povinné uveřejnění dodatku zajistí bez
zbytečného odkladu objednatel, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovenís platností originálu. Obě smluvnístrany prohlašují, že si zněnidodatku přečetly, že byl
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uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek, což stvrzuji vlastnoručnhmi podpisy osoby oprávněné za smluvní strany ve
věci uzavření této smlouvy jednat.

3 1. 08. 2021
V Litoměřicích, dne ...................

Za OBjED

plk. Ing. Otakar Hamerník
ředitel Vazební věznice Litoměřice

3 1, 08, 2021
V Praze, dne

Za POSKYTOVATELE:

Ing. Lucie Fialová
jednatelka PRAGOPERUN FNM s.r.o.
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