
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb
Č. V 52660-4/ČJ-2022-8014PR

(dále jen ,,Smlouva")

uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")
a § 30 a n. zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o výkonu trestu").

Cli
Smluvní strany

CS-BETON s.r.o.
se sídlem V Ž 184, PSČ
zastoupena J M , jednatelem
IČO: 47287586
DIČ:
zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 3257
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č.ú.:

na straně jedné (dále také jen ,,objednatel")

a

Česká republika - Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/la, Praha 4
Kontaktní adresa:
Vazební věznice Litoměřice
provozovna Střediska hospodářské Činnosti
Veitova l, Litoměřice,
zastoupena plk. O H , ředitelem Vazební věznice Litoměřice
IČO: 00212423
DIČ:
Bankovní spojeni: ČNB Praha
Číslo účtu: 9

na straně druhé (dále také jen ,,provozovna" nebo ,,Vazební Věznice Litoměřice).

Objednatel a provozovna společně dále jako ,,smluvní strany" uzavřely v souladu
s ustanovením ČI. XII odst. 4 Smlouvy o poskytování služeb č VS-52660-4/ČJ-2022-8014PR
(dále jen Smlouvy) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek, kterým se mění znění
Smlouvy takto:

ČI. I.



V článku XII. odst. 3 se původní text

Cena za vykonanou práci odsouzenými je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve:Yýši
bez DPH za jednu hodinu odpracovanou odsouzeným. Hodinová sazba se zvyšuje

o příplatky dle platného nařízení vlády, o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob
zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. K této
částce bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečněného plnění.

se nahrazuje textem

Cena za vykonanou práci odsouzenými je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši
bez DPH za jednu hodinu odpracovanou odsouzeným. Hodinová sazba se

zvyšuje o příplatky dle platného nařízení vlády, o výši a podmínkách odměňování
odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších
předpisů. K této částce bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečněného plnění.

ČI. II

l. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou výtiscích, které budou rozděleny dle rozdělovníku

Smlouvy.

V Litoměřicích dne 1 O, 01. 2023

Vrchní r
plk. O

ředitel Vazební vě

V Litoměřicích dne 9. l. 2023

Č R
'/ězeňská služba České republiky
va.z(?bni věznice LITOMEŘICE

?"jší. přihr. 79, Litoměřice
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