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                  JID: VSETRpo3692640  

                Č.j.: VS-193-20/ČJ-2018-801278-1 

 

DODATEK č.1 

ke smlouvě o dílo č.j. VS-5796-16/ČJ-2017-

801278 ze dne 02. 08. 2017  
              

BENEŠ a LÁT a.s.  

se sídlem Tovární 463, Poříčany, okres Kolín, PSČ 289 14 

IČ: 257 24 304 

DIČ: CZ257 24 304 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 5715 ze dne 31. 

prosince 1998 

Bankovní spojení:Raiffeisenbank a.s.  

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Zastoupená: Svatoplukem Runčíkem  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

 (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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)  

Ve věcech smluvních jedná: ředitel věznice. 

Ve věcech provozních jedná: vedoucí provozovny Střediska hospodářské činnosti. 

 

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02. 08. 2017 
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1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 02. 08. 2017 uzavřeli Smlouvu o dílo, 

podle které zhotovitel pro objednatele provádí dílo – dílenskou výrobu v prostorách 

objednatele, a to v rámci vytvořeného pracoviště pro odsouzené tzv. „nestřežené“, 

v němž jsou práce prováděny odsouzenými v jednosměnném provozu v počtu dle 

požadavku objednatele, minimálně však v počtu šesti. 

 

2. S ohledem na rozvíjející se spolupráci a ve snaze o snížení nákladů na dopravu 

odsouzených do místa provádění díla smluvní strany prohlašují, že předpokládají 

trvání spolupráce nejméně na dobu 3 let. S ohledem na předpoklad této dlouhodobé 

spolupráce se smluvní strany dohodly, že objednatel na své náklady zajistí vozidlo 

(např. formou operativního leasingu), které bude využíváno pro dopravu odsouzených 

do místa provádění díla. 

 

3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že dosavadní znění článku 

VII. odstavec 2. Smlouvy o dílo se mění tak, že se zcela nahrazuje tímto novým 

zněním: 

„ 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s předpokládanou dobou trvání nejméně do 

1.6.2021 (tj. 3 roky od uzavření tohoto Dodatku č. 1)  a lze ji vypovědět oboustranně 

písemnou výpovědí.“ 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání, plně 

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

v celém rozsahu souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. 

 

 

V Rýnovicích dne:         V …………... dne ……  

    

            

Za zhotovitele                                                                        Za objednatele 

 

………………………………….    …………………………………. 

                Vrchní rada              ředitel závodu Z03 a Z10  

    plk. Mgr. Vlastimil K ř í ž        Svatopluk Runčík      

       ředitel Věznice Rýnovice     

       

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

 


