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Cenová dohoda  

 
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: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupená: Bc. Janem Látem, místopředsedou představenstva 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Svatopluk Runčík – generální ředitel 

 

(dále jen „objednatel“)  

 

 

      a 

 

 

Vězeňská služba České republiky 

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

IČ : 00212423 

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 

DIČ: CZ00212423 

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)  

Ve věcech smluvních jedná: ředitel věznice. 

Ve věcech provozních jedná: vedoucí provozovny Střediska hospodářské činnosti. 
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Uzavírají tuto cenovou dohodu, platnou od 16. 10. 2018: 

 

 

 

Cena díla je: 

 

 

 

a) při zajištění dopravy dle čl. 4 odst. 2 Smlouvy o dílo 

 

normohodina za práci základní bez DPH = xxx Kč 

 

normohodina za práci přesčas bez DPH = xxx Kč 

normohodina za práci ve svátek bez DPH = xxx Kč 

normohodina za noční práci bez DPH = xxx Kč 

 

 

 

 

b) při zajištění dopravy dle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o dílo 

 

normohodina za práci základní bez DPH = xxx Kč 

 

normohodina za práci přesčas bez DPH = xxx Kč 

normohodina za práci ve svátek bez DPH = xxx Kč 

normohodina za noční práci bez DPH = xxx Kč 

 

 

 

 

Tato cenová dohoda je zhotovena ve čtyřech výtiscích, z nich každý má platnost originálu. 

 

 

 

V Rýnovicích dne:   

 

 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

  

 

        …..…………………………  

                                    Svatopluk Runčík 

  vedoucí provozovny SHČ                          generální ředitel    

       Věznice Rýnovice        

         


