
Dodatek č. 1 ke smlouvě č.VS-25838/ČJ-2017-800878 - PSHČ 

o zaměstnávání odsouzených mimo objekt 

Věznice Horní Slavkov (dále jen „smlouva") 

Článek I 

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 ze dne 1. 9. 2016 č. j.:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vrchní rada plk. Mgr. Radek Kutiš, ředitel Věznice Horní 

Slavkov, adresa pro doručování písemností: Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, 

Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov 
ISDS: kufd4vf 

IČ: 00212423 

DIČ: CZ00212423 

Bankovní spojení: ČNB Plzeň, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „věznice“) 

a 

Autoslužby Pirohanič 

se sídlem Horní Slavkov 1007, 357 31 Horní Slavkov 

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 103 809 65 

DIČ: CZ5805260021 

ISDS: tck28n4 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „společnost“) 

uzavírají tento dodatek podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

a § 30 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění 

Článek II 

Předmět dodatku 

 

1.  Předmětem dodatku je ujednání stran o změně smlouvy č. VS-25838/ČJ-2017-800878 – 

PSHČ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 3. 3. 2017, a to tak,  

jak je v Článku III. tohoto dodatku uvedeno.  

Článek III 

Smlouva se mění a doplňuje takto 

1. Určený pracovník společnosti je povinen mít neustálý přehled o odsouzených, o místě 

jejich pohybu nebo prostoru, kde odsouzení vykonávají pracovní činnost. Na vyžádání 

zaměstnance věznice, který je určen ke kontrole odsouzených na pracovišti, sdělí přesné 

místo pohybu nebo prostoru, kde odsouzení tyto práce vykonávají nebo vykonávat 

budou.  

2. Při vzniku mimořádných událostí nebo při nevhodném či podezřelém chování odsouzených 

na pracovišti zajistí jednatel společnosti nebo jím pověřený zaměstnanec, aby byla tato 

informace ihned oznámena na operační středisko Věznice Horní Slavkov – tel.: 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pokud dojde k úrazu, který vyžaduje příjezd rychlé 

záchranné služby, bude na operační středisko věznice voláno ihned po zajištění první 

pomoci  

a přivolání rychlé záchranné služby. 

Mimořádnou událostí je mimo jiné: 

 akutní ohrožení zdraví nebo života vězněných osob nebezpečím  

na pracovišti (např. požár, únik závadných látek do životního nebo pracovního 

prostředí) 

 sebevražda vězněné osoby; pokus o sebevraždu nebo sebepoškození 

 úmrtí vězněné osoby; smrtelný, těžký nebo hromadný úraz vězněných osob při výkonu 

služby nebo práce 

 závažné nebo náhlé změny zdravotního stavu vězněné osoby hrozící bezprostředním 

ohrožením života nebo závažným zhoršením zdravotního stavu 

 zneužití povolení volného pohybu vězněnou osobou mimo věznici při plnění 

pracovních úkolů nebo po zařazení na nestřežené pracoviště 

 útěk; pokus o útěk; prokazatelná příprava k útěku nebo opuštění určeného prostoru, 

který byl stanoven na základě komisionálního posouzení pracoviště 

 nález návykové látky nebo alkoholu na vnějším pracovišti u vězněné osoby; zneužití 

návykové látky nebo alkoholu vězněnou osobou 

 nález u vězněné osoby mobilního telefonu, SIM karty nebo nepovolených předmětů, 

kterými může dojít k maření účelu výkonu trestu odnětí svobody, ohrožení 

bezpečnosti věznice nebo předmětů, které nesouvisí s výkonem pracovních činností  

 fyzické napadení zaměstnanců ze strany odsouzených 

 jiná událost nebo skutečnost, která by mohla svým negativním dopadem anebo 

rozsahem bezprostředně ohrozit pořádek nebo bezpečnost nebo plnění úkolů 

Vězeňské služby stanovených příslušnými zákony a právními předpisy. 

                                                                   Článek IV 

Závěrečná ujednání                                            

1.  Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2.   Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu 

oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3.   Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží  

po jednom výtisku. 

4.   Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek.  

V Horním Slavkově dne:   V Horním Slavkově dne:  

Za společnost:  Za věznici: 

 

 

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

 

 

 


