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5591/BZL/2018-BZLM  
Čj.: UZSVM/BZL/6298/2018-BZLM 

 
Armádní Servisní, příspěvková organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odddíl Pr, vložka č. 1342 
jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký, ředitel 
se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice 
IČO: 60460580 
DIČ: CZ60460580 
bankovní spojení: ČNB Praha 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
(dále jen „předávající“)  

a 

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno 
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění 
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 
IČO: 69797111 
(dále jen „přejímající“) 
 
 
uzavírají podle ust. § 55 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), a podle  

ust. § 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 

organizací s majetkem státu, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 62/2001Sb.“), tuto 

 
                                                                             

SMLOUVU O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT  
S MAJETKEM STÁTU 

 
č.j. UZSVM/BZL/6298/2018-BZLM 

 
 
 

Čl. I. 

1. Česká republika je vlastníkem a předávající má právo hospodařit s těmito nemovitými věcmi 
na základě Souhlasného prohlášení o vzniku práva ze zákona č. 03/2016 č.j. VD-557-00/16 
ze dne 20.12.2016 : 

Pozemky 

 pozemková parcela č. 574/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití dráha, 
rozsáhlé chráněné území, hodnota v účetní evidenci 159.956,00 Kč, 

 pozemková parcela č. 586/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití dráha, 
způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, hodnota v účetní evidenci 20.420,00 Kč, 

zapsané na listu vlastnictví č. 446 pro katastrální území Bohuslavice nad Vláří, obec 
Bohuslavice nad Vláří, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky. 
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 pozemková parcela č. 964/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační 
plocha, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, hodnota v účetní evidenci            
35.637,86 Kč, 

zapsaný na listu vlastnictví č. 1057 pro katastrální území Vrbětice, obec Vlachovice, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Valašské Klobouky (dále jen „předmětné pozemky“). 

2. Na předmětných pozemcích je zřízena stavba vlečky v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 
písm. c) a násl. zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, ve vlastnictví           
České republiky a v právu hospodaření předávajícího. 

3. Vzhledem k tomu, že vlastníkem předmětných pozemků, na kterých je zřízena stavba, 
je Česká republika, stala se stavba v souladu s ustanovením § 3054 a § 3059 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, součástí jednotlivých pozemků.  

4. Součásti tělesa vlečky jsou odvodňovací kanál 1 ks, propustek 4 ks, příkop, těleso 
železničního spodku, hektometrovník 12 ks, koleje, námezník 1 ks, návěstidlo „Pískejte“ 3 ks, 
sklonovník 9 ks, výhybka 1 ks, výkolejka 1 ks, výstražný kříž 5 ks, železniční přejezd 
jednokolejný 2 ks, železniční most ocelový 1 ks, opěrná zeď betonová a zárubní zeď. Seznam 
součásti vlečky je přílohou č. 1 této smlouvy.    

  
 

Čl. II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se touto smlouvou bezúplatně převádí z příslušnosti hospodařit 
předávajícího do příslušnosti hospodařit přejímajícího následující majetek se všemi součástmi 
a přejímající tyto věci se všemi součástmi do své příslušnosti hospodařit přijímá. 

2. Seznam předávaného majetku s rozdělením a specifikací dle majetkových účtů tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy.   

   
 

Čl. III.  

1. Předávající předává přejímajícímu stavebně technickou dokumentaci k převáděnému majetku. 

2. Předávající prohlašuje, že ohledně převáděného majetku není vedeno žádné soudní řízení. 

3. Předávající prohlašuje, že ohledně převáděného majetku není vedeno žádné správní řízení. 

4. Předávající prohlašuje, že ohledně převáděného majetku není uzavřena žádná smlouva 
o nájmu ani smlouva o pachtu. 

5. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek není zatížen žádným věcným právem.  

6. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek neužívá žádná osoba bez právního důvodu. 

7. Předávající prohlašuje, že ohledně převáděného majetku nebyl uplatněn žádný restituční 
nárok. 

8. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek nepodléhá žádnému zvláštnímu zákonnému 
režimu. 

9. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek není zatížen vedením inženýrských sítí. 

10. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek není zatížen ekologickou zátěží. 

11. Smluvní strany se dohodly, že s převáděným majetkem přejímající nepřebírá žádné 
pohledávky. 

12. Předávající prohlašuje, že na předávaném majetku neváznou žádné další právní ani jiné vady, 
že na tento majetek nebyl zpracován privatizační projekt a není určen k privatizaci a že předal 
přejímajícímu veškerou dokumentaci, která s převáděným majetkem souvisí.  
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13. V souvislosti s předávaným majetkem nepřevádí předávající přejímajícímu finanční prostředky 
a prohlašuje, že žádné finanční prostředky nemá k předávanému majetku ve svém rozpočtu 
výdajů alokovány.   

   
 

Čl. IV. 

1. Celková účetní hodnota majetku uvedeného v Čl. II. této smlouvy včetně všech 
součástí  podle účetní evidence předávajícího v pořizovacích cenách činí 9.430.395,30 Kč 
a v zůstatkových cenách ke dni 31. 7. 2018 činí 5.805.304,01 Kč. 

2. Předávající a přejímající se ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky dohodli, že za majetek 
předávaný podle této smlouvy přejímající neposkytne předávajícímu žádné peněžité plnění. 

  
 

Čl. V. 

1. Předávající majetek nepotřebuje k plnění svých úkolů a rozhodl o jeho trvalé nepotřebnosti 
rozhodnutím č.j. 1304/2017 ze dne 20. 7. 2017, č.j. 00499/2018 ze dne 20. 3. 2018, 
č.j. 00777/2018 ze dne 23. 4. 2018, č.j. 1561/2014 ze dne 20. 8. 2014, č.j. 2322/2014 ze dne 
19. 12. 2014 a č.j. 2325/2014 ze dne 19. 12. 2014. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ke změně příslušnosti hospodařit s majetkem uvedeným 
v Čl. II. této smlouvy z předávajícího na přejímajícího dochází dnem schválení smlouvy 
zřizovatelem předávajícího. Fyzické předání a převzetí předmětného majetku se uskuteční 
formou písemného protokolu, a to do 15 dnů ode dne schválení smlouvy zřizovatelem 
předávajícího. V rámci fyzického předání a převzetí bude přejímajícímu předána i veškerá 
předepsaná dokumentace, revizní zprávy, apod. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že k platnosti smlouvy je podle § 17 odst. 1 vyhlášky 
č. 62/2001 Sb., nutné písemné schválení smlouvy zřizovatelem předávajícího. Bez tohoto 
schválení ke změně příslušnosti nedojde. 

 
 

Čl. VI. 

Předávající prohlašuje, že na majetku uvedeném v Čl. II. této smlouvy neváznou žádné dluhy, 
ani jiné právní povinnosti, na které by bylo třeba přejímajícího upozornit. 

                                                                           
 

Čl. VII. 

1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy, jeden výtisk je určen pro zřizovatele 
předávajícího. 

2. Smluvní strany rovněž prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, že byla 
sepsána podle pravdivých údajů, na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni, a souhlasí 
s jejím obsahem, který je dostatečně určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

3. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem schválení zřizovatelem předávajícího dle ustanovení § 17 
vyhlášky č. 62/2001 Sb., a účinnosti dnem schválení zřizovatelem předávajícího dle 
ustanovení § 17 vyhlášky č. 62/2001 Sb., za předpokladu, že smlouva byla rovněž uveřejněna 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Přejímající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Přejímající předá předávajícímu doklad 
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o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti. 

6. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

7. O předání a převzetí bude mezi předávajícím a přejímajícím vyhotoven písemný protokol. 
Přílohou č. 3 této smlouvy je veškerá dokumentace uvedená v Čl. III. této smlouvy.  

         
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Seznam součásti vlečky 
2. Seznam předávaného majetku s rozdělením a specifikací dle majetkových účtů 
3. Dokumenty k předávanému majetku 
  

V Praze dne 21.1.2019 
 
Za předávajícího: 

     V Brně dne 28.11.2018 
 
     Za přejímajícího: 
 
 

 
 
 
 

 
 

…..……….………………….…………………..  …………………………….………………….. 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 
Mgr. Ivo Popelka 

ředitel Územního pracoviště Brno 
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Příloha č. 1 ke Smlouvě  

o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 
č.j. UZSVM/BZL/6298/2018-BZLM 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 
Příloha č. 2 ke Smlouvě  

o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 
č.j. UZSVM/BZL/6298/2018-BZLM 
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Příloha č. 3 ke Smlouvě  

o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 

č.j. UZSVM/BZL/6298/2018-BZLM 
  
 

Předávající předává a přejímající přebírá níže uvedené dokumenty: 
 
 
1. Nabývací tituly – nejsou.  

2. Dokumenty prokazující příslušnost předávajícího hospodařit s majetkem  

- Úplné znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Armádní Servisní, příspěvkové 
organizace č.j. 371-4/2013-2697 ze dne 19. 6. 2013 – úředně ověřená kopie 

- Delimitační protokol č.j. VD-362-00/13 ze dne 6. 12. 2013 – prostá kopie 

- Souhlasné prohlášení č.j. VD-557-00/16 ze dne 20. 12. 2016 – prostá kopie   

3. Stavebně technická dokumentace  

- Vojenská vlečka č. 30 Bohuslavice nad Vláří, situační plán vlečky, paré č. 2 + CD, zhotovitel: 
INTEGRAL – geodetické práce, spol. s r.o., číslo zakázky: 061-11-6, datum: 04/2007 

- Rekonstrukce vlečky VÚ 4561 Bohuslavice nad Vláří, Podélný profil, zhotovitel: Železniční 
stavitelství, projektové středisko Brno – Leninova 66, datum: 11/1969 

4. Dokumenty k soudním řízením – nejsou. 

5. Dokumenty ke správním řízením – nejsou. 

6. Dokumenty k nájemním a pachtovním smlouvám – nejsou. 

7. Dokumenty k zatížení nemovité věci věcným právem – nejsou. 

8. Dokumenty k užívání předávaného majetku bez právního důvodu – nejsou. 

9. Dokumenty k uplatněným restitučním nárokům – nejsou. 

10. Dokumenty ke zvláštnímu režimu nakládání s předávaným majetkem – nejsou. 

11. Dokumenty k zatížení nemovité věci vedením inženýrských sítí – nejsou. 

12. Dokumenty k ekologické zátěži na předávaném majetku – nejsou. 

13. Ostatní dokumenty související s předávaným majetkem 

- Rozhodnutí o nepotřebnosti pro Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci č.j. 1561/2014 
ze dne 20. 8. 2014 – prostá kopie  

- Rozhodnutí o nepotřebnosti pro Ministerstvo obrany č.j. 2322/2014 ze dne 19. 12. 2014 – 
prostá kopie 

- Rozhodnutí o nepotřebnosti pro Českou republiku č.j. 2325/2014 ze dne 19. 12. 2014 – 
prostá kopie 

- Rozhodnutí o nepotřebnosti pro Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci č.j. 1304/2017 
ze dne 20. 7. 2017 – prostá kopie 
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- Rozhodnutí o nepotřebnosti pro Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci č.j. 00499/2018 
ze dne 20. 3. 2018 – prostá kopie 

- Rozhodnutí o nepotřebnosti pro Ministerstvo obrany č.j. 00777/2018 ze dne 23. 4. 2018 – 
prostá kopie 

- Geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 227-20059/2018 – 4 ks úředně ověřených 
originálů 

- Kniha majetku – účetní ceny převáděného majetku ke dni 31. 7. 2018 – příloha smlouvy 
o ZPH 

- Dekret o jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance ze dne 29. 5. 2015 – 
Ing. Martin Lehký, ředitel – úředně ověřena kopie  

- Podpisový vzor – Ing. Martin Lehký, ředitel – úředně ověřena kopie 
 

 

V Praze dne 21.1.2019  V Brně dne 28.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Martin Lehký  Mgr. Ivo Popelka 

 ředitel ředitel Územního pracoviště Brno 

 

 

 

 

 

 


