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Příloha č. 4a 
 
 

Protokol o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených 
na výdaje pro rok 2019 

 
Předávající:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem: Na Pankráci  546/56, 14505  Praha - Nusle 
zastoupená: Ing. Zdeňkem Kuťákem,  
pověřeným řízením Správy Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 
IČO:  65993390 
DIČ: CZ 65993390 

 

Přejímající:  Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město 
za kterou právně jedná Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště 
Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň, na základě Příkazu generálního ředitele 
Úřadu č. 6/2014, v platném znění  
IČO: 69797111 

 
V souvislosti s předáním nemovitého majetku pozemků p. č.1603/1, p. č. 3704/45, p. č. 3704/61, 
p. č. 3891/19, p. č. 3891/21, p. č. 3891/23, p. č. 3891/24, p. č. 3891/29, p. č. 3891/30, p. č. 
3891/31, p. č. 3891/32, p. č. 3891/33, p. č. 3891/34, p. č. 3891/43, p. č. 3891/136, p. č. 3891/147, 
p. č. 3891/148, p. č. 3891/149 a p. č. 3891/158 pro katastrální území Planá u Mariánských Lázní, 
obec Planá, okres Tachov na základě Smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti 
hospodařit s majetkem státu č. j. UZSVM/PDO/5872/2019-PDOM  uzavřené mezi předávajícím a 
přejímajícím budou ve prospěch přejímajícího převedeny rozpočtové prostředky na výdaje dle 
následujícího rozpisu: 
a) Prostředky na platy a související náklady  

Název rozpočtové položky (v případě SO 

věcné určení částky) 

Výdaje v celoročním 

vyjádření (v Kč) 

Výdaje v poměrném* 

vyjádření (v Kč) 

5011 – Platy zaměstnanců v PP 0 0 

5012 **– Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů 

a ozbrojených sil ve služeb. poměru 
0 0 

5013 ** – Platy zaměstnanců na služebních místech 

podle zákona o státní službě 
0 0 

5021 – Ostatní osobní výdaje 0 0 

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

SPZ 
0 0 

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění 
0 0 

5342 – Převod FKSP 0 0 



 

 

Celkem 0 0 

 

Počet převáděných zaměstnanců: 0 

*Poznámka: poměrné vyjádření – rozumí se výdaje za období od data změny příslušnosti hospodařit  

s majetkem do konce daného rozpočtového roku. 

** Poznámka: Na straně ÚZSVM budou prostředky z těchto výdajových položek převáděny na výdajovou 
položku 5011, protože ÚZSVM nepodléhá zákonu o státní službě (z. č. 234/2014 Sb.). 

b) Ostatní výdaje s výjimkou mzdových a souvisejících výdajů (v případě SO nákladů): 

 

b) Ostatní výdaje s výjimkou mzdových a souvisejících nákladů: 

Název rozpočtové položky 

(věcné určení částky) 

Výdaje 

v celoročním 

vyjádření (v Kč) 

Výdaje 

v poměrném* 

vyjádření (v Kč) 

… … … 

… … … 

Celkem … … 

*Poznámka: poměrné vyjádření – rozumí se výdaje za období od data změny příslušnosti hospodařit  
s majetkem do konce daného rozpočtového roku. 

Náklady v celoročním vyjádření budou použity jako základna pro rozpočtové opatření v roce následujícím  
po převodu majetku. Při tomto postupu je vycházeno z ustanovení § 3 vyhlášky č. 133/2013 Sb. a z předpokladu, že 
vzhledem k termínu uskutečnění převodů majetků v návrhu rozpočtu roku následujícího po převodu majetku strana 
přejímající neuplatnila shodně požadavek na jeho navýšení.   

Součástí tohoto protokolu je příloha č. 4b). 

Předávající svým podpisem stvrzuje správnost uvedených údajů o převáděných finančních 
objemech. 

 

      V Plzni dne:  

 

 

 

 

 

 

    …………………………………………. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Ing. Zdeněk Kuťák 

pověřený řízením Správy Plzeň 

(předávající) 

    V Plzni dne:   

 

 

 

 

 

                                                                 

…………………………………………. 
 ÚZSVM 

Mgr. Ing. Ladislav Nový 
ředitel Územního pracoviště Plzeň 

(přejímající) 

 

 


