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Č.j.: VS-153769-2/ČJ-2021-8038PS-SML 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytování služeb 

uzavřené dne 16. 9. 2021 pod č. j. VS-153769-1/ČJ-2021-8038PS-SML 

(dále jen „dodatek“) 

 

 

 

 

Čl. 1 

Smluvní strany 

 

Česká republika – Vězeňská služba České republiky 

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

Provozovna Střediska hospodářské činnosti 

zastoupená vrchním radou plk. Mgr. Vladanem Havránkem, ředitelem Věznice Břeclav, na základě 

pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j. VS-50458-12/ČJ-2016-800020-SP,  

na adrese Za Bankou 3087/3, P. O. Box 74, 690 02  Břeclav 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 Právnická osoba 

Bankovní spojení: č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jako „poskytovatel“) 

 

a 

 
 

NATURAL PACK group s. r. o. 

se sídlem č.p. 320, 693 01 Starovice    

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62709 

zastoupená jednatelem Dušanem Encingerem 

IČ: 28346416   

DIČ: CZ 28346416   

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále jako „objednatel“) 

 

 

 

Čl. 2 

Předmět dodatku 

 

Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran o změně Smlouvy ve smyslu Čl. 11 odst. 7 

Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi smluvními stranami dne 16. 9. 2021  

pod č. j. VS-153769-1/ČJ-2021-8038PS-SML (dále jen „Smlouva“) a to tak, jak je uvedeno 

v Čl. 3 tohoto dodatku. 
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Čl. 3 

Ujednání stran o změně Smlouvy 

 

 

Strany se vzájemně dohodly, že tímto dodatkem se Smlouva mění a doplňuje následovně: 

1) Cena sjednaná v Čl. 4 odst. 1 se od 1. 1. 2022 zvyšuje na 115 Kč/hod. bez DPH. 

2) Dále se v Čl. 4 odst. 1 vkládá za větu třetí následující text: „V případě prací, které budou 

odměňovány za každou jednotku vykonané práce (tzv. úkolová mzda), se objednatel 

s poskytovatelem vždy předem dohodnou na kalkulaci ceny. Po schválení oběma 

smluvními stranami bude tato kalkulace uložena u poskytovatele.“  

 

 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 

3) Všechna ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

5) Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

 

 

 

 

V Břeclavi dne 23. 11. 2021 Ve Starovicích dne 23. 11. 2021 

  

Za poskytovatele: Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

........................................................ 

Vrchní rada 

plk. Mgr. Vladan Havránek 

ředitel věznice 

........................................................ 

Dušan Encinger 

jednatel společnosti 

 

 


