č. j.: VS-121943-9/ČJ-2017-8026PS

DODATEK č.3
(dále jen „Dodatek“),
uzavřený mezi smluvními stranami:
ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky,
se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, středisko hospodářské činnosti,
zastoupená: Vrchní rada plk. Mgr. Pavel Třasák, ředitel Věznice Oráčov
jednající na základě pověření generálního ředitele
č. j.: VS-66486-24/ČJ-2016-800020-SP ze dne 19. 3. 2019
Adresa pro doručování:
Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov
Oráčov 159, 270 32 Oráčov
Provozovna střediska hospodářské činnosti
IČ: 00212423
DIČ: CZ00212423
IČP: 1000471926
ŽR: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“)
FRONĚK, spol. s.r.o.
se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
zastoupená: Ing. Robert Suchánek, jednatel , Ing. Kamil Hrbek, prokurista
IČ: 47534630
DIČ: CZ47534630
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako objednatel na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

Článek I.
Předmět Dodatku
1) Předmětem tohoto Dodatku je ujednání stran o změně Smlouvy o dílo č.j. VS-121943-1/ČJ-20178026PS, uzavřené mezi smluvními stranami dne 12.12.2017 (dále jen „SOD“), ve znění Dodatku č.1
a 2, a to tak, jak je ujednáno v čl. II. tohoto Dodatku.
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Článek II.
Ujednání stran o změně/doplnění Smlouvy o dílo
1) Tímto Dodatkem dochází ke změně čl. IV. odst. 1. SOD takto:
Cena Díla je stanovena vzájemnou dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem ve výši 88,- Kč
za jednu hodinu práce odsouzených. K této ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni
uskutečněného plnění. Částka je uvedena jako smluvní a je uvedena bez příplatků dle čl. IV. odst. 2 a 3
této Smlouvy.
2) Tímto Dodatkem dochází ke změně čl. II. odst. 4., písm. h) a n) SOD, takto:
h) zajistit odsouzeným na svůj náklad hygienické a čistící prostředky včetně sociálního zařízení (WC),
n) vyčlenit vhodné prostory pro stravování odsouzených a šatnu na jejich převléknutí do pracovního
oděvu včetně vytápěné místnosti v případě nízkých klimatických teplot, či nevhodného počasí
k práci.
3) Tímto Dodatkem dochází k doplnění čl. II. odst. 4., písm. q) SOD, takto:
q) zajistit na svůj náklad sociální zařízení (WC) pro příslušníka (zaměstnance) Zhotovitele zvlášť od
sociálního zařízení (WC) pro odsouzené, včetně vytápěné místnosti v případě nízkých klimatických
teplot, či nevhodného počasí k práci.
4) Tímto dodatkem se nahrazuje Příloha č. 1 SOD (viz příloha).
5) Ostatní ujednání SOD včetně všech Dodatků zůstávají beze změny.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami. Pro vznik
účinnosti tohoto Dodatku musí být naplněny dvě odkládací podmínky dle ustanovení článku III. odst.
2 tohoto Dodatku.
2) Tento dodatek nabývá účinnosti na základě ujednání smluvních stran dnem 1.1.2020 a dále pokud
dojde k jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. ze dne 24. listopadu
2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku zajistí Zhotovitel. Nebude-li tento dodatek, který
nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří
měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku. To neplatí v případech dle ust. § 7
odst. 2 a 3 zákona o registru smluv.
3) Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
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4) Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že tento Dodatek nebyl uzavřen v tísni, ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek a že si jej před podpisem obě strany řádně přečetly.

V Oráčově dne

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

______________________________
Vrchní rada
plk. Mgr. Pavel Třasák
ředitel Věznice Oráčov

____________________________
Ing. Kamil Hrbek
prokurista
FRONĚK, spol. s.r.o.

3|Stránka

č. j.: VS-121943-9/ČJ-2017-8026PS
Příloha č. 1
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Věznice Oráčov
poštovní přihrádka 3, 270 32 Oráčov
Tel.: 313 593 111, Fax: 313 594 245, ISDS: zgxd4z3

POUČENÍ
pro zaměstnance, kteří v rámci svého pracovního zařazení přicházejí do styku
s odsouzenými ve firmě……………………………………………………………………
Všichni zaměstnanci, kteří v rámci svého pracovního zařazení nebo z povahy výkonu své
funkce přicházejí do styku s odsouzenými, jsou povinni dodržovat následující pokyny:
- nenavazovat jakékoliv styky s odsouzenými, pokud přímo nesouvisejí s výkonem práce,
nehovořit s nimi o věcech, které nejsou předmětem plnění pracovních úkolů. V rámci
komunikace používat zásadně vykání. V případě snahy odsouzeného o navázání jiného než
pracovního kontaktu nebo rozhovoru toto odmítnout a informovat svého nadřízeného,
- nezneužívat práci odsouzených a jejich další činnost k osobnímu prospěchu, různým
úsluhám, nepřijímat od nich vzkazy, dopisy, výrobky, peníze či jiné předměty, které
nesouvisejí s výrobní činností,
- nezprostředkovat odsouzeným spojení s příbuznými či jinými osobami (nepovolené návštěvy,
dopisování, telefonování apod.),

- nesdělovat odsouzeným své poznatky osobního charakteru a údaje ze svého soukromí
(adresu bydliště, rodinné a majetkové poměry, telefonní čísla apod.),

- nedonášet na pracoviště odsouzených a nepředávat odsouzeným různé předměty nebo
zboží (např. alkoholické nápoje, návykové látky, mobilní telefony či jejich příslušenství. Tabákové výrobky,
léky, chemikálie, potraviny, nápoje),

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.),
- nepožívat alkoholické nápoje na pracovišti, nekontaktovat odsouzené v podnapilém stavu,
pod vlivem toxických látek nebo drog,
- nedonášet na pracoviště střelné zbraně, zákaz platí i pro osoby, které jsou legálními
držiteli zbraní a mají platný zbrojní průkaz, nepůjčovat odsouzeným peníze.
-

Všichni zaměstnanci jsou povinni neprodleně informovat svého nadřízeného při zjištění
protiprávního jednání nebo jakýchkoliv poznatků, které by mohly směřovat ke vzniku
mimořádné situace na pracovišti odsouzených (příprava útěku, nedovolené styky, požívání
alkoholických nápojů, užívání drog, ztráty osobních věcí apod.).
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V případě zjištění, že odsouzený opustil určené pracoviště nebo areál firmy, je nutné okamžitě
tuto skutečnost nahlásit svému nadřízenému a do kmenové věznice na telefonní číslo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Porušení těchto pokynů, byť i z nedbalosti, bude řešeno (s přihlédnutím k rozsahu a intenzitě)
vedoucím zaměstnancem organizace s možností podání trestního oznámení pro spáchání
některého z trestných činů uvedených v trestním zákoníku (např. § 337 zákona č. 40/2009 Sb. –
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání).

Toto poučení je vydáváno v zájmu preventivní ochrany zaměstnanců, aby se z neznalosti nebo
nedbalosti při styku s odsouzenými nevystavili nebezpečí případného trestního stíhání.

Prohlašuji, že jsem byl seznámen se zvláštními podmínkami výkonu práce při styku
s odsouzenými. Jsem si vědom(a), že veškerá činnost, kterou budu vykonávat, musí být
v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se
vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.
Dne: …………………….
Jméno, příjmení, podpis: ………………………………….……………………………..
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