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DOHODA  

o ukončení Smlouvy o zařazení odsouzených do práce 

ze dne 29. 3. 2018 

 

uzavřená v souladu s ustanovením § 29 až § 33 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 

odnětí svobody a o změně některých souvisejících předpisů,  ve znění pozdějších předpisů,  § 

41 až § 45 vyhlášky MS č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, 

ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami 

 

 Čl. 1. 

 Smluvní strany 

 

Česká republika -Vězeňská služba České republiky 

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

zastoupená vrchním radou plk. Mgr. Vladanem Havránkem, ředitelem Věznice Břeclav, na 

základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j. VS-50458-12/ČJ-

2016-800020-SP,  

na adrese Za Bankou 3087/3, P. O. Box 74, 690 02  Břeclav 

IČO: 00212423 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Provozovna Střediska hospodářské činnosti 

 

(dále jako „věznice“) 

 

a  

 

společnost GUMOTEX, akciová společnost 

se sídlem: Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav, 

zastoupená Ing. Jindřichem Škodou, členem představenstva GUMOTEX, a.s. a Ing. 

Františkem Pálkou, členem představenstva GUMOTEX, a.s., 

IČ: 16355407 

DIČ: CZ16355407 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 413 

Bankovní spojení: č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jako „organizace“) 
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Čl. 2 

Ukončení smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu dle Čl. 10. odst. 2 písm. a) 

Smlouvy o zařazení odsouzených do práce ze dne 29. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“). 

2. Datum ukončení smlouvy je k 31. 1. 2019. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude ukončena poskytováním předmětu smlouvy 

věznicí do dne ukončení smlouvy a plným uhrazením ceny za poskytované služby 

s dodržením platebních podmínek dle čl. 4 Smlouvy organizací.  

 

 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva 

výtisky. 

 

 

 

 

V Břeclavi dne ………….. V Břeclavi dne: ……………….. 

 

Za věznici: 

 

Za organizaci: 

 

 

 

.................................. .................................. 

Vrchní rada 

plk. Mgr. Vladan Havránek 

ředitel Věznice Břeclav 

Ing. Jindřich Škoda 

Ing. František Pálka 

 

 


