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D O D A T E K  č. 1 
 

ke smlouvě o poskytování služeb, č. j.: VS-232077-1/ČJ-2020-802177-SML, uzavřené 

mezi Vězeňskou službou České republiky, provozovnou Střediska hospodářské činnosti 

Věznice Pardubice a společností Marius Pedersen a.s. ze dne 23. 12. 2020 (dále jen 

„smlouva“) 

 

 

S mlu vn í  s t ran y  

 

1. Poskytovatel: 

 

Česká republika – Vězeňská služba České republiky 

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

Provozovna Střediska hospodářské činnosti 

za kterou právně jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České 

republiky č.j. VS-10280-16/ČJ-2019-800020-SP ze dne 26. 8. 2019  

vrchní rada plk. Mgr. Jaromír Brich, ředitel Věznice Pardubice 

 

Adresa pro doručování: Věznice Pardubice, Husova 194, P.O. Box 18, 530 44 Pardubice 

IČ: 00212423 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 

Číslo účtu: xxxxxxxxxx   

   

 (dále jen „poskytovatel") 

 

 

a 

 

 

2. Objednatel: 

 

Marius Pedersen, a.s. 
se sídlem:   Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

zastoupená:    Ing. Luboš Zygmund, oblastní manažer jednající na základě plné  

moci    

Kontaktní adresa:  Dělnická 390, 533 01, Pardubice – Černá za Bory 

IČ:     421 94 920 

DIČ:     CZ42194920 

Bankovní spojení:  ČSOB, Hradec Králové 

Číslo účtu:    xxxxxxxxxxx 

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

389, datum zápisu 4. 12. 1991 

 

(dále jen „objednatel“)  

 

 

(Poskytovatel a objednatel společně též jako „smluvní strany“) 
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 Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. X. odst. 3 smlouvy na tomto znění dodatku 

č. 1 ke smlouvě: 

 

V čl. VIII. odst. 5 smlouvy se stávající text ruší a nahrazuje se novým, který zní: 

5) V rámci dohodnutého plnění za poskytnuté služby bude poskytovatel fakturovat odměnu 

odsouzeného včetně finanční přirážky ve výši 84 %, sociální a zdravotní pojištění 

objednateli zálohově, ve výši minimálně 60 % předpokládaných nákladů se splatností do 

25. dne příslušného měsíce. Případné přeplatky či nedoplatky ve vztahu k zaplacené záloze 

budou doúčtovány a proplaceny nejpozději do 14. dne následujícího měsíce s tím, že 

v uvedený den bude hotovost připsána bankou (poštou) na účet příjemce. Připadne-li 

splatnost na sobotu, neděli nebo svátek, bude úhrada provedena poslední pracovní den před 

dnem pracovního volna tak, aby úhrada byla tento den již připsána na účtu poskytovatele. 

K celkové částce za dodané služby bude dále účtována sazba daně z přidané hodnoty (dále 

jen „DPH“) ve stanovené výši dle zákona o DPH v platném znění. 

 

  

 Tímto dodatkem nejsou ostatní ujednání ve smlouvě dotčena a zůstávají beze změny 

v platnosti.  

       Dodatek ke smlouvě je vypracován ve třech výtiscích. Jeden výtisk obdrží objednatel, dva 

výtisky poskytovatel. 

       Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto 

dokumentu potvrzují podpisem.    

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

1. 9. 2021, nejdříve však dnem vložení do registrsu smluv. 

 

 

V Pardubicích dne     V Pardubicích dne  

 

Za poskytovatele:     Za objednatele: 

 

 

 

……………………………….                                  ………………………………. 

Vrchní rada      Ing. Luboš Zygmund 

plk. Mgr. Jaromír Brich    oblastní manažer 

ředitel Věznice Pardubice    Marius Pedersen a.s. 

 

 

 

        

 


