
Č. j. VS-114186-6/ČJ-2021-802751    

 

D O D A T E K  č. 1 

ke Smlouvě č. 714/30/2021 ze dne 10. 8. 2021 

 
Smluvní strany: 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele 

č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9. 2020 

Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M, ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří 

adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52, 

357 51 Kynšperk nad Ohří,  

IČO: 00212423 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „příkazce“ nebo „objednatel“) 

a 

BORE-MIL origin, s.r.o.  
se sídlem Petra Bezruče 110/14, 357 51 Kynšperk nad Ohří  

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, odd. C vložka 41105 

zastoupená Milanem Boreckým, jednatelem 

IČO: 11745151  

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „příkazník“) 

 
 
 

I. 
 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je 

zejména právní nástupnictví na straně příkazníka, resp. změna právní formy příkazníka, 

kdy z podnikající fyzické osoby (OSVČ) se stala s účinností ke dni 13. 08. 2021 

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (společnost s ručením omezeným) – viz 

podrobná specifikace shora u identifikace smluvních stran. Změnou právní formy 

příkazníka nedošlo tedy k jeho zániku (pouze se změnilo jeho vnitřní uspořádání) a 

veškeré právní vztahy (práva a povinnosti) vyplývající ze Smlouvy zůstávají i nadále 

zachována.  

2. Se změnou právní formy je spojena změna bankovního účtu příkazníka.  

3. Kontaktní a odpovědnou osobou zůstává nadále Milan Borecký.  

 

II. 
 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
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III. 
 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 
 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním  

a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  

a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

 
 

 

V Kynšperku nad Ohří dne: 6. 10. 2021                         V Kynšperku nad Ohří dne: 5. 10. 2021 

 

         Příkazce: Příkazník: 

 

   

  

          ..……………………….  ……………………………. 

 Vrchní rada  Milan Borecký 

 plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M  jednatel 

 ředitelka Věznice Kynšperk n/O  

 


