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                                                                                                               JID: VSETRpo2598898

        

č.j.: VS-5796-25/ČJ-2017-801278-1 

                                                                                     

S M L O U V A  O  D Í L O 
                                   

PEKM Kabeltechnik s.r.o. 

se sídlem: Svárovská 698, Stráž nad Nisou, 463 03 

IČ: 43001378 

DIČ: CZ43001378 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  

vložka 8330.  

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., Ústí nad Labem  

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx  

Zastoupená: Evou Koberovou, prokuristou 

 

 (dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

 

Vězeňská služba České republiky 

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

IČ : 00212423 

DIČ: CZ00212423 

za níž jedná ředitel Věznice Rýnovice plk. Mgr. Vlastimil Kříž         

na  základě  pověření generálního  ředitele  VS ČR č.j. VS-89013-2/ČJ-2016-800020-SP 

ze dne 1. 9. 2016.  

Podniká na základě živnostenského listu právnické osoby vydaného Městskou částí Praha 4, 

Úřadem městské části, odborem živnostenským, Táborská 350, 140 45 Praha 4 pod č. j.: 

ŽIV/U31947/2007/TIP, evid. č.: 310004-19962431 ze dne 13. 12. 2007, který je zapsán 

v živnostenském rejstříku právnické osoby vedeným výše uvedeným úřadem.     

Název: Vězeňská služba České republiky            

Adresa pro písemný styk a místo provozovny Střediska hospodářské činnosti VS ČR:  

Vězeňská služba České republiky 

Věznice Rýnovice, P. P. 14 

466 21 Jablonec nad Nisou 1 

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)  

Ve věcech smluvních jedná: ředitel věznice. 

Ve věcech provozních jedná: vedoucí provozovny Střediska hospodářské činnosti. 

Ve věcech bezpečnosti práce a šetření pracovních úrazů jedná: technik bezpečnosti práce a 

požární ochrany, telefonní kontakt 483 338 241 

 

uzavírají tuto  smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl.  Zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen  „NOZ“) a ustanovením § 29 a násl. Zákona č. 169/1999 Sb., 

zákon o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZVTOS“) 
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Čl. I 

Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele bude provádět na základě písemných 

objednávek (dále jen “objednávek”)  na svůj náklad a nebezpečí, montážní práce - 

výroba podstav a podkompletů pro výrobu kabelových svazků  podle cen 

uvedených v aktuální cenové dohodě  (čl. IV. odst. 1 této smlouvy), z  materiálu 

dodávaného objednatelem za podmínek upravených dále v  této smlouvě a v 

 jednotlivých objednávkách.  

2. Objednatel  se  zavazuje  dílo  převzít  a  zaplatit za zhotovení díla smluvenou cenu, to 

vše za podmínek dle této smlouvy. 

3. Další specifikace díla je obsažena v příloze č. 2 (technologické postupy), která je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Předmět díla bude prováděn dle norem a technologických postupů objednatele. 

Objednatel dále dodá údaje o plánované roční produkci. 

5. Pro tento účel vytvoří zhotovitel ve spolupráci s objednatelem pracoviště ve vnitřním 

objektu Věznice Rýnovice užívaném Provozovnou střediska hospodářské činnosti 

věznice Rýnovice, identifikační číslo  1000471918 (dále jen „Provozovna“). 

6. Objednatel je povinen kontrolovat svými zaměstnanci kvalitu dílů předaných 

zhotoviteli.  

7. Obě smluvní strany se zavazují poskytnout maximální součinnost tak, aby byla 

plynule a kompletně zajištěna dodávka dílů k výrobě a následně odebrání hotové 

výroby  z pracoviště. 

8. Majitelem materiálu k výrobě je po celou dobu spolupráce objednatel. 

 

 

 

Čl. II  

Provedení díla 

1. Objednatel je povinen zajistit vybavení Provozovny dle ustanovení § 2597 NOZ 

veškerou technologií, pomůckami a nástroji potřebnými pro provedení díla, dále je 

objednatel povinen vybavit odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody potřebnými 

pracovními a ochrannými pomůckami, které jsou při provádění díla předepsány 

platnými předpisy. 

2. Technologie, pomůcky a nástroje zajištěné objednatelem musí být dle jejich povahy 

vybaveny: 

- technickou a provozní dokumentací stroje, 

- návodem k obsluze nebo jiným předpisem pro správnou instalaci stroje, jeho 

seřizování, bezpečnou údržbu a obsluhu, a to v českém jazyce (tyto bezpečnostní 

instrukce musí být umístěny viditelně na pracovišti), 

- doklady o revizích, kontrolách, prohlídkách a prováděné údržbě strojů 

3. Zhotovitel je povinen vybavit odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody běžným 

pracovním oděvem a obuví, dále mycími a čisticími prostředky. 

4. Objednatel se zavazuje vždy zajistit vybavení Provozovny odsouhlaseným 

referenčním vzorkem díla. Zhotovitel se zavazuje tento vzorek uložit a uchovat tak, 

aby nemohlo dojít k jeho poškození. 

5. Dopravu materiálu pro zhotovení díla a samotného díla zajišťuje objednatel. 
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6. Dílo bude prováděno na základě dílčích objednávek objednatele, jež budou obsahovat 

následující náležitosti 

- specifikace díla, 

- stanovení termínu předání a převzetí díla po jeho provedení. 

Zhotovitel zodpovídá za převzatý materiál a hospodárné využití, zároveň se 

zavazuje k provádění inventury jednou (1x) za kalendářní rok (po vzájemné 

dohodě lze provést častěji – po vzájemné dohodě), vždy za přítomnosti 

pracovníka objednatele. 

7. Objednávku doručí objednatel zhotoviteli písemně prostřednictvím elektronické pošty. 

8. Objednávka je považována za přijatou, pokud zhotovitel ve lhůtě 2 pracovních. dnů od 

přijetí termín a množství nerozporuje. 

9. Nastane-li u některé ze smluvních stran překážka v plnění dle této smlouvy (např. 

nedodání materiálů, popř. porucha zařízení), nebo jiné skutečnosti, které mohou 

ovlivnit lhůtu zhotovení díla, množství či kvalitu díla, je o tom povinna neprodleně 

písemně a telefonicky informovat druhou smluvní stranu a současně navrhnout novou 

lhůtu dokončení díla. 

10. Dojde-li k přijetí objednávky,  je zhotovitel povinen dílo provést v termínu uvedeném                 

            v objednávce.  

11. Oznámení o zhotovení díla a výzvu k jeho převzetí je zhotovitel povinen sdělit 

objednateli písemně prostřednictvím elektronické pošty tak, aby objednatel mohl dílo 

převzít nejpozději ve sjednaném termínu plnění.  

12. Dílo převezme objednatel v provozovně, nebude-li dílčí objednávkou mezi smluvními 

stranami sjednáno jinak, a to oproti podpisu dodacího listu.  

13. Objednatel je oprávněn převzít dílo v kterýkoli pracovní den v době od 6:30 do 14:00 

hodin. Objednatel však bere na vědomí, že v době od 12:00 do 13:00 hodin nelze 

počítat s okamžitým předáním díla. Smluvní strany jsou oprávněny si pro konkrétní 

případ sjednat i jinou dobu k převzetí díla. Nakládání díla a vykládání materiálu 

dodaného objednatelem zajistí na svoje náklady zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen dílo objednateli dodávat balené podle požadavku objednatele a 

zřetelně označené štítkem s údaji dle balicího předpisu. 

15. Provozovna zhotovitele (čl. I odst. 2 smlouvy) je věznicí ve smyslu ustanovení § 5 

zákona č. 169/1999 Sb. 

Střežení odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody při provádění díla a dozor nad 

nimi zajišťuje v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 169/1999 Sb. zhotovitel.  

16. Zhotovitel provádí prohlídku dovážených komponentů určených k provádění díla a 

odváženého díla se zaměřením na předměty, které by mařily účel výkonu trestu. 

17. Objednatel poučí své pracovníky, kteří budou přicházet do styku s odsouzenými ve 

výkonu trestu odnětí svobody, o jejich povinnostech při styku s těmito osobami dle 

přílohy č. 1 této smlouvy, a to oproti podpisu přílohy č. 1 této smlouvy.  

 

 

 

 

Čl. III 

 

Zaškolení odsouzených 

 

Objednatel zajistí před zahájením prací prokazatelné základní proškolení a zaučení 

odsouzených v provozu zhotovitele.  
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Čl. IV 

 

Cena za dílo a platební podmínky 

 

1. Cena za dílo je stanovena cenovou dohodou smluvních stran (Cenovou dohodou) a 

vychází z nabídkové ceny, kterou je zhotovitel povinen předložit  objednateli. Tato cenová 

dohoda musí být podepsána ze strany objednatele oprávněným pracovníkem a ze strany 

zhotovitele ředitelem věznice a vedoucím Provozovny střediska hospodářské činnosti. 

Uzavřená cenová dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání.  

2. Cena za dílo může být po vzájemné dohodě vždy dodatečně upravena, pokud rozhodné 

výrobní náklady vzrostou oproti době, v níž byla stanovena nebo naposledy upravena, a to 

v poměru růstu těchto nákladů. Rozhodnými výrobními náklady se rozumí  např. náklady 

na odměnu odsouzených ve vazbě na platný minimální mzdový tarif, náklady na energie, 

vodné a stočné, apod. 

3. Objednatel bude proplácet cenu za dílo na základě faktur, které budou vystaveny 

zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc. Fakturace díla bude provedena dle navzájem 

odsouhlasené rekapitulace výroby.  

4. Splatnost faktur bude 30 dní od data jejího vystavení.  

5. K cenám sjednaným v cenové dohodě dle čl. IV odst. 1 smlouvy je objednatel povinen 

uhradit, v případě požadavku na nutnost objednatelem požadované přesčasové práce, 

případně objednatelem požadované práce v sobotu či neděli, veškeré zvýšené mzdové 

náklady zhotovitele.  

6. V případě, že se objednatel opozdí s proplacením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení a v tomto 

případě má zhotovitel právo přerušit provádění díla. Dále bere objednatel na vědomí,       

že v takovém případě bude zhotovitel pro další spolupráci požadovat zálohové platby       

za dílo.  

7. Reklamaci faktury může objednatel uplatnit do 14-ti pracovních dnů od jejího vystavení.  

8. Objednatel souhlasí s návrhem zhotovitele na zálohové platby 50% ceny za dílo v případě 

opakovaného překračování splatnosti faktur dle odstavce 4 čl. IV. 

9. Zhotovitel je plátce DPH.   

 

 

Čl. V 

 

Místo a doba plnění 

 

1. Zhotovitel bude provádět dílo na pracovišti provozovny zhotovitele v objektu Věznice 

Rýnovice dle požadavků objednatele. Ze strany zhotovitele je za dodržování pracovních 

postupů odpovědný zaměstnanec zhotovitele, který provádí dozor nad odsouzenými. 

Objednatel je oprávněn odebrat zde zhotovené výrobky v kterýkoli pracovní den v době 

od 6,30 do 14,00 hodin. Objednatel dále bere na vědomí, že nelze počítat s okamžitým 

odbavením vozidla zásobujícího Provozovnu polotovary a odvážejícího hotové výrobky, 

čekací doba odbavení vozidla v těchto případech se může pohybovat i 90 minut. Při 

odvážení hotového materiálu jsou realizována bezpečnostní opatření proti zneužití 

vozidla k útěku odsouzeného. Tato opatření mohou trvat i 60 minut. V případě 

mimořádných událostí nebo naléhavé objednávky se obě strany mohou dohodnout na 

termínu odvozu nebo dovozu zboží i v mimopracovní době. Ohlášení odvozu nebo 

navezení materiálu v mimopracovní době je nutné ohlásit 2 pracovní dny předem 

s přesným určením času. Nakládání  a vykládání  výrobků u zhotovitele zajistí na svoje 
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náklady zhotovitel. Objednatel bere dále na vědomí, že zhotovitel provádí prohlídku 

dováženého a vyváženého materiálu se zaměřením na předměty, které by mařily účel 

výkonu trestu. Pro tyto účely jsou oprávněni příslušníci VS ČR provádět prohlídku všech 

prostor vozidel a osobních věcí uvnitř těchto vozidel. Příslušníci jsou oprávněni nevpustit 

dle NŘV 56/2017 do Věznice Rýnovice osoby zjevně podnapilé nebo pod vlivem 

návykových látek.  

2.  Zhotovitel bude předmět díla zhotovovat průběžně v druhu, množství, kvalitě a lhůtách 

upřesněných dohodou obou stran v potvrzených objednávkách. Tuto dohodu je               

za objednatele oprávněna sjednávat určená kontaktní osoba, za zhotovitele je dohodu 

oprávněn sjednávat mistr pracoviště, v jeho nepřítomnosti osoba odpovědná za 

Provozovnu zhotovitele. Nastane-li  u některé ze smluvních stran překážka v plnění díla 

(např. nedodání materiálu ke zpracování nebo pomocných materiálů, porucha zařízení), 

nebo jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit lhůtu zhotovení, množství či kvalitu díla, je    

o tom povinna neprodleně písemně a telefonicky informovat druhou smluvní stranu         

a současně navrhnout novou lhůtu dokončení díla. 

3. Předávání díla po kvantitativní stránce bude prováděno na základě dodacích listů. 

V dodacím listu uvede zhotovitel  vždy specifikaci dodaných dílů, počet kusů, počet 

přepravních obalů apod. Materiál pro výrobu se bude dodávat ve vratných  plastových 

boxech, které zajistí objednatel, a částečně v nevratných kartonových obalech od výrobce 

materiálu. Každý balík bude označen štítkem s  názvem materiálu. Obě strany povedou 

evidenci přijatých a vydaných položek a na konci každého měsíce provedou odsouhlasení 

stavů. Pokud bude shledán rozpor v údajích obou stran, provedou objednatel se 

zhotovitelem  fyzickou inventuru dílů dodaných ke zhotovení díla a materiálu vráceného 

objednateli ve formě zhotoveného díla. Objednatel pro tyto účely poskytne zhotoviteli 

svůj systém evidence. 

4. Odsouzení mohou po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem výjimečně pracovat  

v sobotu, v neděli a ve svátek.  

 

 

 

Čl. VI 

 

Řízení kvality a reklamační podmínky  

 

1. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby byl dodržen objednatelem stanovený 

technologický i pracovní postup a dílo  odpovídalo  odsouhlasenému referenčnímu 

vzorku.  

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu procesu realizace díla kontrolovat jakost a kvalitu 

objednatelem dodaných komponentů ke zpracování podle popisu a referenčních vzorků 

díla. 

3. Zhotovitel je povinen s ohledem na čl. VI odst. 5. smlouvy objednateli poskytnout 

přístup do prostorů zhotovitele, v nichž docházík realizaci díla a poskytne k dispozici 

kvalifikovaného pracovníka po dobu trvání kontroly. 

4. Objednatel je povinen reklamovat průběžně a samostatně každou zakázku bez zbytečného 

odkladu, přičemž je povinen nahlásit a doručit reklamační protokoly zhotoviteli s 

množstvím a druhem vadných výrobků, včetně vzorku reklamovaného výrobku. V 

případě reklamace výrobků (předání či doručení reklamačního protokolu)     po 14. dnu 

od  převzetí reklamované zakázky nebude brán na tuto reklamaci zřetel  a pro objednatele 

i zhotovitele je taková zakázka  považována za bezvadnou.  

5. Reklamační řízení probíhá na pracovišti zhotovitele. Za zhotovitele se řízení účastní 

zhotovitelem pověřený pracovník a jeho nadřízený, za objednatele pověřený pracovník. 
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6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla včetně navazujících manipulačních 

činností v průběhu provádění díla a zjistí-li, že jej zhotovitel provádí v rozporu 

s technologickým  nebo  pracovním  postupem  a  svými  povinnostmi,  je oprávněn žádat     

na zhotoviteli odstranění závad vzniklých vadným prováděním díla a zajištění nápravy  

ve lhůtě, kterou stanoví.  

7. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu procesu zpracování materiálu kontrolovat 

jakost a kvalitu objednatelem dodaných polotovarů výrobků ke zpracování podle popisu a 

vzorků výrobku. Pokud zhotovitel zjistí výskyt neshod u objednatelem dodaných dílů, je 

povinen uvědomit o tom neprodleně objednatele a provést taková opatření, aby 

nevznikaly další vícenáklady spojené s pokračováním výrobního procesu, zejména 

zastaví další montáž. Rovněž zhotovitel neprodleně informuje objednatele o nutném 

zastavení (přerušení) montáže, z titulu výše popsaných neshod. 

8. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout přístup do prostorů zhotovitele, v nichž 

dochází ke zpracování materiálu a poskytne k dispozici kvalifikovaného pracovníka po 

dobu trvání kontroly. Objednateli může být odepřen pouze přístup a kontrola utajovaných 

výrobních postupů a jiných tajemství netýkajících se produktů a služeb popsaných v této 

smlouvě. 

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit buď pomocí značení produktů, nebo jiným vhodným 

způsobem, aby v případě vzniku odchylky od zadaných specifikací – neshodného 

produktu, mohl okamžitě zjistit, které další produkty by mohly být touto neshodou 

postiženy (podezřelý výrobek). Zhotovitel bude objednatele informovat o svém systému 

značení, nebo jiných opatřeních, která učinil, aby umožnil objednateli vlastní prošetření, 

pokud bude potřebné.  

10. V případě, že zhotovitel při zpracování materiálu zničí nebo poškodí díly dodané 

objednatelem, je zhotovitel o této skutečnosti a množství zničeného materiálu povinen 

neprodleně písemně informovat objednatele. Zhotovitel se zavazuje objednateli za takto 

zničený materiál zaplatit cenu dle  ceníku materiálu. Cena za díly zničené v každém 

kalendářním měsíci bude objednatelem zhotoviteli účtována fakturou vystavenou po 

skončení každého kalendářního měsíce. 

11. Zhotovitel neručí za škody z titulu neúplné nebo nesprávné dokumentace a za škody 

vzniklé nevhodným skladováním u objednatele či koncového zákazníka. 

12. Zhotovitel je povinen zpracovaný materiál objednateli dodávat balený podle požadavku 

objednatele, v objednatelem předaném balicím předpisu. Při nakládání do přepravní 

jednotky se nesmí dílce mechanicky poškodit a musí být dodrženo předepsané plnění 

přepravních umělohmotných palet. Přepravní jednotky musí být zřetelně označeny 

štítkem dle balícího předpisu. Číslo objednávky objednatele spolu s další identifikací je 

uvedeno v dodacím listu zhotovitele. 

13. Zhotovitel uznává, že veškeré technické údaje a postupy objednatele jsou pro něj 

závazné, stejně jako sjednané kupní podmínky. 

 

 

 

 

Čl. VII 

 

Ostatní ujednání 

 

1. Případné škody budou řešeny podle platných právních předpisů. Zhotovitel nenese 

odpovědnost za škodu vzniklou objednateli tím, že zhotovitel nebude mít k dispozici 

dostatečný počet odsouzených, ať už z důvodu amnestie prezidenta republiky, popř. 

jiných na vůli zhotovitele nezávislých důvodů.   
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2. Objednatel zajistí prokazatelným způsobem proškolení z BOZP před zahájením  prací. 

Zhotovitel provádí na pracovišti kontroly BOZP. Úrazy odsouzených, zaměstnaných při 

zhotovování díla, prošetřuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. Objednatel za tím 

účelem vytvoří potřebné podmínky. Smluvní strany se dohodly, že ohlašovací povinnost 

státním orgánům při úrazech provádí zhotovitel. Odškodnění pracovních úrazů provádí 

zhotovitel. Za zhotovitele prošetřuje pracovní úrazy podle NGŘ 73/2010 vedoucí 

zaměstnanec ve spolupráci s technikem bezpečnosti práce Jiřím Pavlíčkem telefonní 

kontakt 483 338 241. 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli na základě faktury částku, kterou vyplatí 

zhotovitel zraněnému odsouzenému, jako náhradu za bolest dle vyhlášky 276/2015 Sb., 

náhradu za ztrátu na výdělku, náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením 

a případně i náhradu věcné škody, po ukončení škodného řízení. 

4. Zaměstnanci objednatele se budou řídit zpracovanou dokumentací PO (Požární řád, 

Poplachová směrnice, Požární evakuační plán) zhotovitele. K tomu objednatel dodá před 

zahájením provozu požárně technické vlastnosti všech materiálů (polotovary, přepravky, 

obaly, palety aj.), se kterými se bude v objektu zhotovitele manipulovat a jejich 

maximální množství v objektu zhotovitele. 

5. Původcem odpadu, který vznikne při provádění díla na pracovišti, je dle zákona                 

o odpadech objednatel, který stanoví způsob a rozsah likvidace. 

6. Objednatel nesmí provádět srážky z fakturované částky např. za škody na majetku 

objednatele. Náhradu škody může objednatel uplatnit vystavením proti faktury                 

za podmínek uvedených v platných právních předpisech. 

7. Osoby, které budou provádět kontrolu provádění díla, nesmí navazovat s odsouzenými 

nepovolené styky, nebo je pověřovat jinou činností, než která souvisí přímo s prováděním 

díla. 

8. Objednatel poučí své zaměstnance, formou proškolení podle PŘÍLOHY Č. 1 o jejich 

povinnostech při styku s odsouzenými, zejména o tom, že styk je přípustný jen za 

okolností souvisejících s plněním pracovních úkolů. O proškolení provede zápis. 

9. Pokud objednatel nezajistí dodržování v příloze uvedených pravidel, nebo nebude 

reagovat účinnými opatřeními na zjištěná pochybení nebo nedovolené styky svých 

zaměstnanců s odsouzenými, bude toto považováno za hrubé porušení sjednaných 

smluvních podmínek, což je důvodem k okamžitému ukončení smluvního vztahu. 

10. Objednatel bere na vědomí, že při vstupu nebo vjezdu osob do střežené části Věznice 

Rýnovice, je v případě podezření VS ČR oprávněna provádět orientační dechové zkoušky 

na přítomnost alkoholu v dechu. 

11. Objednatel bere na vědomí, že celý vnitřní prostor Věznice Rýnovice je snímám 

průmyslovou TV s dobou záznamu 30 dní. 

 

 

 

Čl. VIII 

 

Závěrečné ujednání 

 

1. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), mají 

smluvní strany povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů 

od uzavření smlouvy. 

2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 
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3. Nebude-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv, uveřejněna ani do třech měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od 

počátku. 

4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět oboustranně písemnou 

výpovědí. 

5. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počne běžet prvního dne následujícího měsíce                 

po doručení výpovědi druhé straně.  Výpověď nemá vliv na povinnost zhotovitele          

ve lhůtě  a v náležité kvalitě dokončit a předat dílo, kde povinnost  ke zhotovení již 

převzal řádně uzavřenou smlouvou.  

6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být odsouhlaseny  smluvními stranami a lze 

je učinit jen písemnou formou a to dodatkem ke smlouvě o dílo. Pokud by tato smlouva 

trpěla právními vadami, zejména pokud by některé z jejich ustanovení bylo v rozporu 

s českým právním řádem, v důsledku čehož by mohla být posuzována jako neplatná, 

považuje se toto ustanovení za samostatné a smlouva se posuzuje, jakoby takové 

ustanovení nikdy neobsahovala. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, plně 

vyjadřuje jejich svobodnou vůli prostou jakéhokoli nátlaku či omylu, a že plně a v celém 

rozsahu souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

8. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. 

 

 

 

V Rýnovicích dne    

         

           Za zhotovitele                                                                        Za objednatele 

 

 

 

………………………………….    …………………………………. 

                Vrchní rada      Eva Koberová 

    plk. Mgr. Vlastimil K ř í ž                  prokuristka 

     ředitel Věznice Rýnovice               

 

 

 

 

Rozdělovník - výtisk č. :    1 a 2 - objednatel, 3 a 4  - zhotovitel                                                                                     


