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         Č.j. SPU 274921/2019 
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 
Jednající: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem 
 
(dále jen „předávající“) 
 
a 
 
Povodí Labe, státní podnik 
Sídlo:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, PSČ 500 03 Hradec Králové  
IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Jednající: Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou  
 
(dále jen „přejímající“) 
 
uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a to předávající na základě ust. § 55 odst. 3 zákona č. 219/2000Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 14 a násl. vyhlášky 
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 62/2001 Sb.“) a přejímající podle zákona č. 77/1997 
Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 
Smlouvu o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu 

č. 1001H19/202 
 č. D994190194 

                                                                 
I. 
 

Státní pozemkový úřad jako předávající je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit 
s níže uvedeným majetkem ve vlastnictví státu: 
 
Nemovitý majetek, který nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí: 
Obec Katastrální 

území 
Specifikace majetku Na parcele 

číslo 
Inventarizační 
číslo 

Provodov-
Šonov  

Domkov  stavba vodního díla HOZ 
„ODV.NAHORANY, OTEV.KANAL“, rok 
pořízení 1905, úsek délky 106 m otevřený 

KN 151 (LV 
473)  

1070000117-
11201000 

dále jen „stavba“. 
 

II. 
 

Přejímající prohlašuje: 

1) že s odvoláním na zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, má 
právo hospodařit s majetkem státu podle tohoto předpisu, 

2) že stavbu uvedenou v čl. I. této smlouvy potřebuje pro zabezpečení výkonu své působnosti 
a činnosti, 

3) že stavba uvedená v čl. I. této smlouvy bude dotčena v rámci plánované stavby „Rozkoš, Domkov, 
revitalizace koryta“, na kterou bylo vydáno Městským úřadem Nové Město nad Metují, odborem 
výstavby a regionálního rozvoje, Oddělením životního prostředí, dne 27. 06. 2018 pod čj. 
NMNM/5353/2018/OZP/HanO/6, Rozhodnutí o povolení stavby, které nabylo právní moci dne 25. 
07. 2018, ve prospěch přejímajícího jako stavebníka. 



2 / 3 
 

III. 
 

Předávající se s přejímajícím dohodl na předání majetku uvedeného v čl. I. této smlouvy. Předáním 
majetku uvedeného v čl. I. této smlouvy se současně mění příslušnost hospodařit s majetkem 
uvedeným v čl. I. této smlouvy a právo hospodařit s tímto majetkem má přejímající. 

 
IV. 

 
Příslušnost hospodařit ke stavbě uvedené v čl. I. předávajícímu zanikne a přejímajícímu vznikne ke 
stavbě právo hospodařit dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 

V. 
 

1)  Předávající a přejímající se dohodli, že za předávaný majetek přejímající neposkytne předávajícímu 
žádné peněžité plnění ani jiné plnění, a to v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 62/2001 Sb.  

2)  Účetní ocenění předávaného majetku z účetnictví předávajícího ve smyslu ust. § 25 odst. 6 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, činí: 

 

Název majetku Inventarizační číslo (ID) 
Pořizovací 

cena 
Zůstatková 

cena 
Klasifikace produkce 

HOZ „ODV.NAHORANY, 
OTEV.KANAL“ 

1070000117-11201000 10 392,00 Kč 519,60 Kč 21.53.42 - Odvodnění pozemků 

 
 

VI. 
 

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
smlouvy bránily. Přejímající bere na vědomí skutečnost, že předávající nezajišťuje zpřístupnění 
a vytyčování hranic pozemků ani staveb. 

2) Předávající upozorňuje přejímajícího na povinnosti vlastníka vodního díla vyplývající z ustanovení 
§ 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, které na přejímajícího přecházejí dnem podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

3) Smluvní strany se dohodly, že předávající zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode 
dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
 

VII. 
 

1) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou 
formou na základě dohody smluvních stran. 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) jsou určeny pro 
předávajícího a dva (2) pro přejímajícího. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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VIII. 

 
Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva je 
shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
 

V Praze dne 16. 7. 2019                                   V Hradci Králové dne 26. 6. 2019 

 

 

 

 
 
 ….…………............................................                    .......................................................... 
 Státní pozemkový úřad                 Povodí Labe, státní podnik 
                        ústřední ředitel                                                                  finanční ředitelka 
                     Ing. Martin Vrba                                                             Ing. Marie Dušková 
 
 předávající                   přejímající 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

ID verze ……………………………….. 

Registraci provedl ……………………………………………..  

V ……………… dne …………….     ……………………….  

podpis odpovědného zaměstnance 
 

 

 

 

 

Za věcnou a formální správnost odpovídá vedoucí oddělení metodiky VHS odboru vodohospodářských 
staveb Ing. Michaela Kašpírková: 
 
 
…………………… 
          podpis 
 


