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Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2  
za kterou právně jedná Ing. Vladimír Hůlka, ředitel ÚP Střední Čechy, na základě Příkazu 
generálního ředitele č. 6/2014 
IČO: 69797111 
(dále jen „předávající“) 
 
a 
 
Povodí Labe, státní podnik 
se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
za který právně jedná Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka státního podniku, na základě 
pověření ev. č. 35/2018 ze dne 7. 2. 2018 
IČO: 70890005, DIČ: CZ70890005 
(dále jen „přejímající“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 

SMLOUVU 
O PŘEDÁNÍ MAJETKU STÁTU A O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT 

S MAJETKEM STÁTU NA PRÁVO HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU 
č. D994190205 

 

(§ 15 odst. 2 a § 55 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích a § 14 a násl. vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření 

organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu) 

 
 

Čl. I 
1. Česká republika je vlastníkem na základě nabídky bezplatného odevzdání do vlastnictví 

československého státu ze dne 20. 11. 1979, přijaté finančním odborem ONV v Nymburce 
dne 17. 12. 1979 pod č.j.: Rp 2301/79-d a předávající je příslušný hospodařit ve smyslu 
ustanovení § 9 zákona č. 219/2000 Sb. s následujícím majetkem státu: 

Pozemky: 

 ideální podíl o velikosti ¼ pozemkové parcely č. 274 o výměře 4794 m2, účetní hodnota 
959 Kč  

 ideální podíl o velikosti ¼ pozemkové parcely č. 276 o výměře 2387 m2, účetní hodnota 
477 Kč 

 
zapsané na listu vlastnictví č. 973 pro katastrální území Libice nad Cidlinou, obec Libice nad 
Cidlinou, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Nymburk.  
 
 
 

Čl. II 
1. Předávající nemovité věci uvedené v čl. I. této smlouvy nepotřebuje pro plnění svých úkolů. 



2. Předávající nemovité věci uvedené v čl. I. této smlouvy předává se všemi právy  
a povinnostmi přejímajícímu. Změna příslušnosti hospodařit s tímto majetkem na právo 
hospodařit ve prospěch přejímajícího nastává v den podání návrhu na zápis změny 
příslušnosti hospodařit s majetkem státu u příslušného katastrálního úřadu. 

3. Nemovité věci uvedené v článku I. této smlouvy se převádí v souladu s ustanovením  
§ 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb. 

4. Předávající prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitých věcech vázly dluhy, věcná 
břemena, zástavní práva ani jiné právní povinnosti. Předávajícímu nejsou známy žádné 
skutečnosti, na které by měl přejímajícího upozornit. 

5. Předávající a přejímající se dohodli v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 vyhlášky 
č. 62/2001 Sb., že za sjednané plnění nebude poskytnuto peněžité plnění ani náhrada.  

6. Důvodem předání majetku státu uvedeného v čl. I. této smlouvy je skutečnost, že se na 
předmětném pozemku nachází koryto bezejmenného vodního toku IDVT 10177806, jehož 
správa od 1. 1. 2011 na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne  
21. 12. 2010 č.j. 35933/2010-15110 a dalších usnesení vydaných podle § 48 odst. 2 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách přešla na přejímajícího.  

 
Čl. III 

1. Obě smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby u nemovitých věcí uvedených v článku I. 
této smlouvy byl formou záznamu proveden zápis do katastru nemovitostí.  

 
2. Návrh na provedení záznamu změn do katastru nemovitostí podá předávající neprodleně 

poté, kdy tato smlouva bude oboustranně podepsána.  
 
 

Čl. IV 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.   
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, oboustranně dohodnutých  

a vzestupně číslovaných dodatků. Bez dodržení těchto podmínek není změna smlouvy 
platná. 

3. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění 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. Předávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Předávající předá přejímajícímu doklad 
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. 

 
V Praze dne  ……………                                                V Hradci Králové dne ………………… 
 
   
 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu             Povodí Labe, státní podnik 
                ve věcech majetkových              
                      
 
 
 
                    Ing. Vladimír Hůlka             Ing. Marie Dušková 
  ředitel Územního pracoviště Střední Čechy   finanční ředitelka  
 


