
Č.j.: VS-93562-1/ČJ-2018-801254 smlouva o provozování prodejny 

 

Smlouva o provozování prodejny potravin a drobného zboží 

 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky 

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

     jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele Vězeňské 

služby    

     České republiky,  č.j.: VS 89013-2/ČJ-2016-800020-SP  ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada  

     plk. Mgr. Vlastimil Kříž, LL.M., ředitel Věznice Rýnovice, 

      adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Rýnovice, Belgická 3765/11,  

      466 21  Jablonec nad Nisou   

     IČ: 00212423,   DIČ: CZ 00212423 

     bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem, č. účtu 17732881/0710 

     (dále jako „objednatel“) 

a 

 

 

2.   Jiří Benda, 

se sídlem Hluboká 4065/17, 466 04 Jablonec nad Nisou – Mšeno nad Nisou  

zastoupená panem Jiřím Bendou  

IČ: 47293756, DIČ: CZ 7307032524 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu  7006660001/5500 

(dále jen „provozovatel“)  

 

uzavřely dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 

platném znění (dále jen“ NOZ“), v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen 

„zákon o majetku státu“) a v souladu s § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

II.  

Úvodní ustanovení 

1. Objednatel potřebuje zajistit prodej potravinářského, drogistického a drobného zboží ve 

Věznici Rýnovice a to formou provozu vězeňské prodejny. Z tohoto důvodu vyhlásil 

zadávací řízení podle § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na zadání koncese malého rozsahu 

s názvem „Věznice Rýnovice – koncese na pronájem a provozování prodejny potravin a 

drobného zboží“ (dále také jako „koncesní řízení“), s předpokládaným termínem 

zahájení provozu vězeňské prodejny dne 18. 2. 2019.  

 

2. Do ukončení koncesního řízení a uzavření příslušné koncesní smlouvy na provoz 

prodejny potravinářského, drogistického a drobného zboží ve věznici s vybraným 
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koncesionářem a do okamžiku účinnosti této smlouvy uzavírá objednatel smlouvu o 

provozování prodejny potravin a drobného zboží s dosavadním provozovatelem 

vězeňské kantýny, který přijal výzvu objednatele a splnil objednatelem požadované 

podmínky pro provozování vězeňské prodejny. 

 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je zajištění prodeje potravinářského, drogistického a průmyslového 

zboží osobám ve výkonu trestu odnětí svobody v souladu s § 23 odst. 2 zákona č. 

169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících 

zákonů ve znění pozdějších předpisů a zaměstnancům ve Věznici Rýnovice (dále také 

„věznice“) formou provozu stravovacího zařízení ve věznici (dále jen „prodejna“ nebo 

„kantýna“). 

 

2. Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele na svůj náklad a na své nebezpečí, 

řádně a včas zajistit prodej potravinářského, drogistického a průmyslového zboží v 

budově objednatele specifikované v článku V. této smlouvy, a to vše v každém 

pracovním dnu v provozní době uvedené v této smlouvě.  

 

3. Za účelem plnění dle této smlouvy objednatel přenechává do dočasného užívání 

prostory sloužící k podnikání specifikované v článku V. této smlouvy a provozovatel 

prohlašuje, že je oprávněný poskytovat služby, které jsou předmětem této smlouvy a 

zavazuje se za jejich užívání platit objednateli úhradu a podílet se na nákladech za 

poskytované služby ze strany objednatele. 

 

 

IV.  

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Provozovatel je po dobu trvání této smlouvy povinen provozovat na vlastní riziko v 

areálu věznice prodejnu potravinářského a drobného zboží a oprávněn brát z této 

činnosti užitky.  

 

2. Provozovatel je povinen prodejnu provozovat na svůj účet a pod svým názvem, při 

dodržení veškerých platných právních předpisů upravujících podmínky prodeje potravin 

a zboží, veškerých právních předpisů upravující podmínky prodeje potravin a zboží 

vězněným osobám, za dodržení hygienických, protipožárních, bezpečnostních předpisů 

a dalších interních předpisů věznice, dále za dodržení podmínek uvedených v této 

smlouvě. Provozovatel nesmí přenechat provozování prodejny další osobě bez souhlasu 

objednatele. 

 

3. Vybavení potřebnými provozními předměty, jakož i materiálem a zásobami zboží si 

zajišťuje provozovatel vlastními prostředky a na svůj náklad. 

 

4. Objednatel přenechává provozovateli do dočasného užívání nezbytné prostory sloužící 

k podnikání a zavazuje se zajistit provozovateli nerušený výkon práv spojených s 
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užíváním prostor prodejny s přihlédnutím k oprávnění objednatele ke kontrolám prostor, 

prohlídkám dodávaného zboží a případným mimořádným bezpečnostním opatřením dle 

čl. VIII. této smlouvy. 

 

5. Objednatel se dále zavazuje zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s 

užíváním prostor určených k podnikání spojeno. 

 

 

V.  

Místo plnění 

 

1. Místem plnění předmětu této smlouvy je Věznice Rýnovice, se sídlem Belgická 

3765/11, 466 21 Jablonec nad Nisou. Prostory sloužící k podnikání se nacházejí v areálu 

věznice a konkrétně se jedná o upravený prostor v objektu ubytovny pro odsouzené 

osoby „A“ v 1. nadzemním podlaží: 

 

a) místnost č. 111 upravená jako prodejna o celkové výměře 30,08 m2, za účelem 

provozování prodejny občerstvení s doplňkovým prodejem potravin pro zaměstnance 

objednatele a za účelem provozování prodeje potravin a vybraného smíšeného zboží 

pro odsouzené 

 

b) místnost č. 112 upravená jako skladovací plochy o celkové výměře 16,23 m2 

 

c) prostor č. 112a upravený jako sociální zařízení o celkové výměře 1,43 m2. 

 

2. Objednatel současně prohlašuje, že uvedené prostory v odst. 1 tohoto článku dočasně 

nepotřebuje k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo 

stanoveného předmětu činnosti. 

 

VI. 

Doba plnění 

 

1. Tato smlouva je uzavírána na nezbytně nutnou dobu do uzavření koncesní smlouvy. 

Uzavírá se na dobu 6 měsíců od 18. 8. 2018 do 15. 2. 2019 s tím, že může být 

prodloužena o 6 měsíců za předpokladu, že smluvní strany nebudou moci z důvodů 

daných zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo rozhodnutím úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či příslušného 

soudu, které se bude týkat zadávacího řízení s názvem Věznice Rýnovice – koncese na 

pronájem a provozování prodejny potravin a drobného zboží č.j.: VS-85170/ČJ-2018-

800097-VERZAK uzavřít Smlouvu o provozování prodejny potravin a drobného 

zboží, která má být podepsána na základě realizovaného výše uvedeného zadávacího 

řízení. Objednatel je povinen zahájit plnění již dnem oboustranného podpisu této 

smlouvy tak, aby dne 18. 8. 2018 zahájil provoz prodejny.  

 

2. Minimální prodejní doba je stanovena v pondělí a středu od 8,00 hod. do 17,00 hod., v 

úterý a čtvrtek od 8,00 hod. do 15,00 hod. a v pátek od 8,00 hod. do 11,00 hod.  

Ostatní dobu prodeje, maximálně však do 17,00 hod., stanoví objednatel po projednání 

s provozovatelem. Za objednatele ve věci prodloužené pracovní doby jednají 

pracovníci oddělení výkonu trestu.  
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3. Provozovatel je oprávněn změnit prodejní dobu pouze se souhlasem objednatele. 

 

 

 

VII. 

Platební podmínky 

 

1. Za užívání prodejny specifikované v čl. V. této smlouvy se provozovatel zavazuje 

platit objednateli úhradu za užívání, jejíž výše byla stanovena na základě nabídky 

provozovatele, a to takto: částka ve výši 212,95 Kč /1m
2
/rok, tj. ročně celkem částku 

ve výši 10.309,- Kč. Úhrada za užívání prostor sloužících k podnikání je osvobozena 

od DPH dle ustanovení §56 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb. 

 

2. Provozovatel se zavazuje společně s úhradou za užívání hradit i paušální náklady na 

služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání spočívající v dodávce 

elektrické energie, tepla, teplé užitkové vody, v dodávce pitné vody a odvodu splašků 

a v zajištění odvozu komunálního odpadu. Náklady na výše uvedené služby byly 

stanoveny kvalifikovaným odhadem ve výši 24 924,- Kč ročně (bez DPH) a budou 

hrazeny provozovatelem dopředu spolu s úhradou za užívání v alikvótní výši ve 

čtvrtletních intervalech. K výše uvedeným paušálním nákladům bude připočteno DPH 

v zákonné výši. 

 

3. Měsíčně bude prováděno vyúčtování telefonních poplatků za používání telefonní linky 

umístěné v prodejně do veřejné telefonní sítě. Za uskutečněné telefonní hovory z 

pobočkové telefonní linky vazební věznice uhradí provozovatel platbu v plné výši na 

základě faktury vystavené objednatelem s přiloženým přehledem účtovaných hovorů. 

Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů. V budově vazební věznice není povoleno používat 

mobilní telefony a obdobná komunikační zařízení. 

 

4. Úhrada za užívání prostor a služby bude prováděna čtvrtletně na účet objednatele 

vedený u ČNB Praha, č. ú. 19-17732-881/0710/0710, VS - číslo faktury, na základě 

faktury vystavené objednatelem. Dnem zaplacení je den, kdy byla platba připsána na 

účet objednatele.  

 

5. Faktura na následující čtvrtletí bude vystavena objednatelem do 14 dnů ode dne 

podpisu této smlouvy a bude zaslána fyzicky na adresu provozovatele uvedenou v čl. 

I. této smlouvy, neoznámí-li provozovatel písemně objednateli jinou doručovací 

adresu. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 14 dnů. První platbu úhrady za užívání 

a nákladů za služby provede provozovatel za část měsíce srpna, měsíc září, říjen roku 

2018 v poměrné výši, úhradu za užívání a náklady na služby za měsíc listopad, 

prosinec roku 2018, měsíc leden roku 2019 a část měsíce února 2019 v poměrné výši 

budou hrazeny na základě faktury vystavené objednatelem v listopadu 2018. 

 

6. V případě, že provozovatel bude v prodlení se zaplacením úhrady za užívání či 

náhrady nákladů za služby nebo poplatku za vyúčtované telefonní hovory, zavazuje se 

uhradit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení.  
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VIII. 

Pravidla pro provoz ve věznici 

 

1. Ke vstupu do objektu věznice pro pracovníky provozovatele je třeba zvláštního 

povolení ředitele věznice. K žádosti o povolení předkládá provozovatel seznam 

pracovníků s jejich osobními údaji (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, číslo 

OP), 2x průkazkové foto a výpis z trestního rejstříku ne starší 6 měsíců.  

  
2. V rámci udělení zvláštního povolení ke vstupu, budou pracovníci provozovatele 

poučeni o zásadách pohybu ve střeženém prostoru a styku s vězni.  

 

3. Objednatel umožní provozovateli vjezd dopravních prostředků do areálu věznice jen 

za přímého dozoru vězeňské stráže a za účelem zajištění zásobování prodejny zbožím. 

Zavážení zboží do prodejny v objektu č. 12-01-01 je omezeno pouze na pracovní dny, 

denní dobu tj. od 07.00 do 14.00 hodin. Provozovatel bere na vědomí, že objednatel 

provádí prohlídku veškerého dováženého zboží se zaměřením na předměty, které by 

mařily účel výkonu trestu odnětí svobod, a tím může docházet ke zdržení při 

odbavování vozidla při vjezdu do prostor objednatele. Při prohlídce vozidla je 

provozovatel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

 

4. Provozovatel umožní kontrolním pracovníkům objednatele zmocněným ředitelem 

věznice, vstup do všech prostor užívaných provozovatelem za účelem kontroly cen, 

sortimentu, záručních lhůt zboží. Při prováděných kontrolách provozovatel poskytne 

součinnost i předložením dodacích listů ke zboží prodávaného v prodejně. 

 

5. Pokud si to vyžádají mimořádná bezpečnostní opatření, je objednatel oprávněn 

provozovateli pozastavit, či dočasně omezit prodejní činnost. 

 

6. Příchod zaměstnanců provozovatele je povolen nejdříve v 6:00 hodin, odchod 

nejpozději v 18:00 hodin.  

 

7. Zaměstnancům provozovatele není povolen vstup do ostatních prostor budovy 

věznice, které jsou obecně nepřístupné veřejnosti, pokud to nevyžadují jejich pracovní 

povinnosti ve vztahu k rozvozu a výdeji zboží vězněným osobám. 

 

8. Provozovatel eviduje, prošetřuje, vyřizuje a odškodňuje veškeré úrazy svých 

pracovníků vzniklé v prostorách prodejny a budovy věznice. 

 

 

IX.  

Zvláštní podmínky pro provoz prodejny určené pro vězněné osoby 

 

 

1. Provozovatel je povinen zajistit provoz prodejny dle provozní doby uvedené v čl. VI 

odst. 2 této smlouvy, a to i v případě, že se jeho zaměstnanec nedostaví do práce. 

Prodejnu nelze uzavřít ani na přechodnou dobu z jiných důvodů na straně zaměstnanců 

provozovatele jako je např. onemocnění, čerpání dovolené, ošetřování člena rodiny 

apod.  
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2. Ceny zboží v prodejně nesmějí dle § 31 odst. 2 vyhl. MS č. 345/1999 Sb. přesahovat 

ceny obvyklé v obci, v jejímž územním obvodu se věznice nachází. Obvyklá cena bude 

zjišťována aritmetickým průměrem cen stejného druhu zboží nabízeného třemi, 

sortimentem a způsobem prodeje obdobnými, prodejnami na území města Jablonce nad 

Nisou. Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování obvyklých cen minimálně 

jednou za pololetí. Monitoring cen bude prováděn ředitelem věznice zmocněným 

pracovníkem zadavatele. V případě překročení v místě obvyklých cen u jednotlivých 

komodit zboží o více jak 10 % bude koncesionář písemně vyzván k odstranění 

vytčených nedostatků v přiměřené lhůtě.  

       

3. Provozovatel zajistí v prodejně nabídku minimálního sortimentu zboží dle nabídkového 

listu, který poskytl objednateli v rámci výběrového řízení. Nabídkový list provozovatel 

umístí na, pro zákazníky, viditelném místě v prodejně a průběžně jej aktualizuje, 

minimálně l x za 3 měsíce. Nabídkový list musí být vždy v souladu s požadavky 

uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy. 

 

4. Provozovatel se zavazuje zajistit dostatečné zásoby minimálního sortimentu zboží pro 

uskutečnění nákupů vězněných osob, zejména jednorázových nákupů základních věcí 

osobní potřeby. 

 

5. Prodej zboží odsouzeným je realizován v prostoru prodejny za dohledu personálu 

věznice.  

 

6. Úhrada ceny zboží zákazníky z řad odsouzených probíhá zásadně bezhotovostně z 

jejich účtů spravovaných objednatelem následovně: 

a) Před vlastním nákupem je prodávající prodejny předložen tiskopis s vyznačenou 

maximální částkou v kolonce „max. Kč“, se kterou může odsouzený 

disponovat. 

b) Tiskopis předkládá vychovatel, za jehož přímé přítomnosti je nákup proveden a 

současně garantuje totožnost nakupujícího odsouzeného. 

c) Po uskutečněném nákupu vyznačí prodávající na tiskopise v kolonce „nákup 

Kč“ celkovou výši nákupu. Přitom neposkytne nakupujícímu odsouzenému 

zboží nad uvedenou částku Kč v kolonce „max.Kč“. Odsouhlasení výše nákupu 

potvrdí odsouzený svým podpisem. 

d) O celkové výši nákupu uskutečněných denních nákupů se vede prodávající svou 

vlastní evidenci – přehled denní tržby. Tiskopisy o uskutečněných nákupech 

předkládá prodávající tentýž den, nejpozději však den následující do 8.00 hodin 

na oddělení ekonomické věznice, kde je výše nákupů společně odsouhlasena 

prodávající a účetní účtu odsouzených. 

e) Částka denní tržby uvedena v bodu d) je vyplacena provozovateli nebo jím 

písemně pověřené osobě na základě řádného daňového dokladu vystaveného 

provozovatelem v hotovosti na pokladně věznice. 

f) Zplnomocnění předá provozovatel na pokladnu věznice a dále zajistí jeho 

aktualizaci. Bez plné moci pokladní tržbu nevyplatí. 

g) Na provádění finanční operace se vztahují obecně platné předpisy včetně 

předpisů o finančních kontrolách 
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X. 

Smluvní pokuty a sankce 

 

1. V případě prodeje zboží neuvedeného v nabídkovém listu dle čl. IX odst. 3 této 

smlouvy odsouzeným je provozovatel povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve 

výši 1 000 Kč za každý druh zboží neuvedený v nabídkovém listu, netýká se 

objednávek odsouzených osob v rámci programu zacházení.  

 

2. Za porušení mlčenlivosti dle čl. XIV. odst. 1 této smlouvy je provozovatel povinen 

uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení tohoto ustanovení. 

 

3. V případě prodeje zboží s prošlou dobou spotřeby je provozovatel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ prodeje zboží 

s prošlou záruční lhůtou. Tímto nejsou dotčena jiná ustanovení týkající se prodeje 

zboží v jiných, s daným druhem zboží souvisejících, předpisech. 

 

4. V případě porušení zásad chování ve věznici dle přílohy č. 1, případně neposkytnutí 

součinnosti při kontrolách dle čl. VIII. odst. 3 a  odst. 4 této smlouvy je objednatel 

oprávněn zakázat zaměstnanci provozovatele, který se takového chování dopustil, 

vstup do věznice. 

 

5. V případě neodsouhlasené změny, či nedodržení prodejní doby dle čl. VI. odst. 2 této 

smlouvy  je provozovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 

Kč za každý jednotlivý případ a každý den. 

 

6. V případě, že ceny zboží v prodejně pro obviněné a odsouzené neodpovídají 

požadavkům dle čl. IX odst. 2 této smlouvy a provozovatel nesjedná nápravu, je 

provozovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé 

zboží, jehož cena přesáhla ceny obvyklé v obci o 10%. 

 

7. Výše uvedenými smluvními pokutami nejsou dotčena ustanovení o náhradě škody. 

 

8. Porušení povinností stanovených touto smlouvou, u kterých je možná náprava, musí 

být napravena ve stanovené lhůtě. Lhůta bude určena dohodou obou smluvních stran, 

v návaznosti na charakter daného porušení. V případě, že nedojde ve stanovené lhůtě 

k nápravě, je provozovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 

Kč za každý započatý den prodlení. 

 

 

 

XI. 

Ukončení smlouvy 

 

1. Tato smlouva zaniká uplynutím lhůty uvedené v čl. VI. této smlouvy. 
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2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v  případě jejího porušení 

provozovatelem podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje, 

včetně ustanovení § 2002 OZ, také: 

 

a) Opakované porušení povinnosti plnění předmětu smlouvy dle čl. VI. odst. 2 této 

smlouvy; 

 

b) V případě opakovaného porušení smluvních podmínek, které mají za následek 

smluvní pokuty dle čl. X této smlouvy. 

 

c) V případě, že bylo s provozovatelem zahájeno insolvenční řízení podle zákona  

č. 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo pokud 

provozovatel vstoupil do likvidace; 

 

d) Provozovatel je v prodlení se zaplacením úhrady za užívání a nákladů za služby 

dle čl. VII. této smlouvy o více jak 30 dní. 

 

V takovém případě smlouva zaniká a provozovatel je povinen ve lhůtě 2 dnů od 

písemného doručení odstoupení prostor prodejnu vyklidit a předat ji objednateli 

vyklizenou a vyčištěnou, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě porušení této 

povinnosti je zadavatel oprávněn vyklidit a vyčistit prostory prodejny, a to na náklady 

provozovatele. V takovém případě je objednatel oprávněn věci provozovatele, 

nacházející se v  prostorách prodejny zadržet a zřídit tak k nim zadržovací právo. 

 

 

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na 

náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy ani závazku mlčenlivosti provozovatele.  

 

XII. 

Pojistná smlouva, pravidla pro užívání 

 

1. Provozovatel odpovídá za škody způsobené provozní činností včetně škod na životním 

prostředí způsobených zaviněním i z nedbalosti. Provozovatel se zavazuje po dobu 

účinnosti smlouvy pojistit předmět nájmu proti živelním pohromám a krádeži 

vloupáním, proti škodám vzniklým podnikatelskou provozní činností a proti škodám 

vzniklým na věcech vnesených. Platnou pojistnou smlouvu předloží objednateli k 

nahlédnutí před podpisem této smlouvy a dále při každé změně pojistné smlouvy. 

 

2. Opravy a údržbu technického zařízení prostor prodejny ve větším rozsahu (topení, 

voda, odpady, elektroinstalace a technická instalace) a udržování vnější části objektu a 

přilehlých prostor zajišťuje objednatel. Provozovatel je povinen bez zbytečného 

odkladu oznámit objednateli závady nebo potřeby oprav výše uvedených zařízení, 

které brání řádnému užívání prostor prodejny a umožnit vstup do těchto prostor za 

účelem kontroly a provedení oprav. Jinak provozovatel odpovídá za případnou škodu, 

která by nesplněním této povinnosti mohla vzniknout. 
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3. Provozovatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele provádět vnitřní 

úpravy a stavební práce na předmětu užívání, s výjimkou údržby a drobných oprav, 

které je povinen provádět na své náklady. 

 

4. Za drobné opravy se považují opravy předmětu užívání a jeho vnitřního vybavení, 

pokud je toto vybavení součástí užívání a je ve vlastnictví objednatele, a to podle výše 

nákladu, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1.500,-Kč, bez DPH. 

Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe 

navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a 

jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení 

opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají. 

 

5. Provozovatel odpovídá za dodržování obecně závazných právních norem, které se na 

příslušnou obchodní činnost vztahují, za dodržování hygienických a bezpečnostních 

předpisů. Dále v užívaných prostorách odpovídá za plnění povinností na úseku požární 

ochrany ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů a předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících 

povinnosti na úseku požární ochrany. 

 

6. Provozovatel je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by rušilo nebo mohlo 

rušit výkon práv ostatních subjektů ve věznici. 

 

7. Provozovatel se zavazuje dodržovat příslušná opatření objednatele na úseku 

bezpečnosti a ochrany objektu. 

 

8. Provozovatel se zavazuje používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v 

souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit 

objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující 

splnění podmínek pro jejich provoz. 

 

XIII. 

Kontaktní osoby 

 

9. Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) bez omezení rozsahu: Vrchní rada plk. Mgr. Vlastimil Kříž, LL.M., ředitel Věznice 

Rýnovice, e-mail: VKriz@vez.ryn.justice.cz  

b) ve věcech technických, ekonomických a provozních: Ing. Jana Königová, zástupce 

ředitele, tel. 602 786 961, e-mail: JKonigova@vez.ryn.justice.cz, 

c) ve věcech provozních: mjr. Mgr. Jiří Šádek, vedoucí oddělení výkonu trestu, tel. 

602 786 958, e-mail: JSadek@vez.ryn.justice.cz; a Bc. Tomáš Rakouš, vedoucí 

oddělení logistiky, tel. 602 967 505, e-mail: trakous@vez.ryn.justice.cz. 

 

10. Za provozovatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) bez omezení rozsahu:  

Jiří Benda 
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tel. 777 773 437, e-mail: proalkojbc@gmail.com  

 

 

 

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Provozovatel se zavazuje po dobu trvání smluvního vztahu i po jeho ukončení, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednavatele, 

nebo v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Provozovatel odpovídá i za porušení 

mlčenlivosti svými zaměstnanci. 

 

2. Provozovatel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tuto smlouvu v registru 

smluv.  

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 

1800 OZ se nepoužijí.   

 

4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

 

5. Provozovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem v případě soudního sporu je 

soud v místě plnění. 

 

7. Tato smlouva (s výjimkou oprávněných osob uvedených v čl. XIII této smlouvy a 

příslušných kontaktů) může být měněna pouze písemnými dodatky, očíslovanými 

v nepřetržité řadě od č. 1, podepsanými oběma smluvními stranami. Změnu 

kontaktních osob si obě smluvní strany v dostatečném předstihu oznámí písemně. 

 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu. Provozovatel 

obdrží jeden stejnopis a objednatel po dvou stejnopisech. 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této 

smlouvy potvrzují svým podpisem. 

 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
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Příloha č. 1 Poučení o zásadách chování ve věznici.  

Příloha č. 2 Minimální a nepovolený sortiment zboží 

 

 

V Rýnovicích dne 16. 08. 2018                                                                     

 

za zadavatele:                                                                            za provozovatele: 

 

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

                 Vrchní rada                                                                                      

   plk. Mgr. Vlastimil Kříž, LL.M.                                                        Jiří Benda                      

        ředitel Věznice Rýnovice  
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VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY                                  Příloha č. 1 

Věznice Rýnovice 

Belgická 3765/11, poštovní přihrádka 14, 46621 Jablonec nad Nisou 

Tel.: 483 338 111, Fax: 483 338 475, ISDS: i3hd42p  

 

P O U Č E N Í 

O zásadách chování osob při styku s vězněnými osobami 

         
Všichni zaměstnanci, kteří v rámci svého pracovního zařazení nebo z povahy výkonu své 

funkce přicházejí do styku s odsouzenými, jsou povinni dodržovat následující pokyny: 

 

1) nenavazovat jakékoliv styky s odsouzenými, pokud přímo nesouvisejí s výkonem práce, 

hovořit s nimi o věcech, které nejsou předmětem plnění pracovních úkolů. V případě 

snahy odsouzeného o navázání jiného než pracovního kontaktu nebo rozhovoru toto 

odmítnout a informovat operační středisko věznice,  

2) nezneužívat práci odsouzených a jejich další činnost k osobnímu prospěchu, různým 

úsluhám, přijímat od nich vzkazy, dopisy, výrobky či jiné předměty, které nesouvisejí 

s výrobní činností, 

3) nezprostředkovávat odsouzeným spojení s příbuznými či jinými osobami (nepovolené 

návštěvy, dopisování, telefonování, apod.), 

4) nesdělovat odsouzeným své poznatky osobního charakteru a údaje ze svého soukromí 

(adresu bydliště, rodinné a majetkové poměry, telefonní čísla, apod.), 

5) nedonášet na pracoviště odsouzených a předávat odsouzeným různé předměty nebo 

zboží (např. alkoholické nápoje, omamné látky, mobilní telefony či jejich příslušenství, 

tabákové výrobky, léky, chemikálie, potraviny, nápoje, apod.), 

6) nenechávat bez dozoru své osobní věci nebo věci potřebné k výkonu práce, aby 

nemohlo dojít k jejich odcizení nebo zneužití (nářadí, oděvy, peníze, osobní doklady, 

telefonní přístroje, apod.), 

7) nesdělovat v mediích jakékoliv informace o odsouzených zařazených na pracovišti. 

 

V případě zjištění, že odsouzený opustil určené pracoviště, areál nebo vymezený úsek 

pracoviště, je nutné okamžitě tuto skutečnost nahlásit do Věznice Rýnovice na telefonní číslo: 

483 338 387  

Porušení těchto zásad, byť i z nedbalosti, bude řešeno dle rozsahu a intenzity 

vedoucím pracovníkem společnosti s možným podáním návrhu na zahájení trestního stíhání 

ve smyslu § 337 trestního zákoníku – maření výkonu úředního rozhodnutí tím, že se dopustí 

závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu. 

 

 

 

 

                   Vrchní rada 

       plk. Mgr. Vlastimil Kříž LL.M 

      ředitel Věznice Rýnovice 
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Příloha č. 2  

Minimální a nepovolený sortiment zboží prodejny určené pro osoby ve výkonu 

trestu ve Věznici Rýnovice 

I. Minimální sortiment 

(1) potraviny, pochutiny, nápoje:  

 

a) pečivo (např. chléb, rohlíky, záviny, bábovky, vánočky),  

b) trvanlivé pečivo (např. slané tyčinky, piškoty, oplatky),  

c) cukrovinky (např. řezy, žvýkačky, čokolády, bonbóny, balené zmrzlinářské výrobky),  

d) trvanlivé salámy a uzeniny, pomazánky, paštiky a konzervy (např. kompoty),  

e) pochutiny (např. hořčice, kečup, sůl, koření - kromě pepře a chilli -  cukr, 

nízkokalorické sladidlo, med),  

f) ovesné vločky, těstoviny, rýže,  

g) mléčné výrobky (např. mléko, jogurt, sýry, máslo, kondenzované mléko),  

h) instantní potraviny (např. polévky, mléko, smetana, kakao, nápoje, kávovinové směsi),  

i) nápoje (např. balená voda, sirup, džus, nektar, limonády),  

j) čaj (např. ovocný, bylinný, černý, porcovaný, sypaný, instantní),  

k) káva (např. rozpustná, mletá),  

l) sezónní zelenina a ovoce (např. rajčata, papriky, okurky, ředkvičky, kedlubny, mrkev, 

jablka, pomeranče, citróny, banány, hroznové víno).  

 

(2) drogistické a drobné průmyslové zboží:  

 

a) toaletní potřeby (např. hřeben, kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampon, 

kondicionér, prostředky na holení, prostředky k ošetření pleti po holení, pleťové krémy 

a mléka, opalovací a ochranné krémy, etue a pouzdro na mýdlo, pouzdro na kartáček na 

zuby, zrcátko, prací prostředky), visací zámek,  

b) hygienické potřeby (např. toaletní papír, ubrousky, kapesníky, hygienické vložky, 

hygienické tampóny, vata, prezervativy),  

c) tabákové výrobky a kuřácké potřeby (např. cigarety, tabák, doutníky, cigaretové 

dutinky, cigaretové papírky, pomůcky k balení cigaret, tabatěrka, zápalky, zapalovače, 

kamínky do zapalovače),  

d) prostředky k vedení korespondence a telefonování (např. dopisní papír, obálky, 

pohlednice, poštovní známky, sešity a poznámkové bloky, pryž, ořezávátko, psací 

potřeby včetně pastelek, fixů),  

e) jídelní potřeby (např. polévková lžíce, čajová lžička, příbor, hrnek),  

f) spodní prádlo (např. ponožky, slipy, trenýrky, kalhotky, podprsenky, punčochové 

kalhoty),  

g) společenské hry, tiskoviny (např. noviny, časopisy).  
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(3) Na základě předchozí objednávky je možno zakoupit i další zboží, které se od výše 

uvedené nabídky zásadním způsobem neodchyluje (např. další ovoce nebo zeleninu, květiny, 

bonboniéry, různá dárková balení potravin, cukrovinek, kosmetiky nebo hraček, jazykové 

učebnice nebo CD nosiče, malířské potřeby).  

(4) Potraviny, u kterých nelze dodržet podmínky pro jejich skladování stanovené 

výrobcem, nelze nakupovat ve vězeňské prodejně v množství větším, než které odpovídá 

možnosti konzumace v den zakoupení.  

(5) Pokud klimatické podmínky vyžadují prakticky okamžitou konzumaci potravin 

podléhajících rychlé zkáze nebo epidemiologicky rizikových potravin, lze jejich nákup 

přechodně zakázat nebo prodej vyloučit.  

(6) Na základě předchozího povolení je možno zakoupit spotřební elektroniku včetně 

náhradních zdrojů.  

II. Nepovolený sortiment 

 

a) zbraně a střelivo, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, výbušné nebo 

pyrotechnické látky 

 

b) mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační technika, 

záznamová a výpočetní technika a její součásti,  

 

c) alkoholické nápoje (včetně piva), výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, 

 

d) návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k jejich přípravě, jedy,  

 

e) potraviny podléhající rychlé zkáze, potraviny určené pro sportovce a pro osoby při 

zvýšeném tělesném výkonu, léčiva,  

 

f) výrobky ve skleněných obalech, výrobky v tlakových nádobách (spreje), 

 

g) tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo 

sociální nesnášenlivost, hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí a 

hrubost, tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedů, výbušnin, 

zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových 

látek, 
 

h) mleté a sekané maso z distribuční sítě či domácí výroby včetně výrobků z nich (jitrnice, 

prejt, tlačenka apod.), 

 

i) potravinářské droždí, výrobky řady Pangamin (Bifi Pangamin, Pangamin tbl,  Pangamin 

dražé), 

 

j) koření a jejich směsi, které jsou silně dráždivé (např. koření obsahující alkaloidy jako 

pepř nebo pálivá paprika, popřípadě různé směsi chilli, ďábelského nebo grilovacího 

koření). 
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