
 
30681/P/2019-HMSU  
Čj.: UZSVM/P/20971/2019-HMSU 

 

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 JUDr. Linda Hejlová, ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu, 
Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň, na základě Příkazu č. 6/2014, 
v účinném znění, 
IČO: 69797111 
(dále jen „předávající“) 
 
a 
 
Český hydrometeorologický ústav, státní příspěvková organizace 
se sídlem Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 12 - Komořany 
zastoupený Mgr. Markem Riederem, ředitelem ústavu 
IČO: 00020699 
(dále jen „přejímající“) 

 
uzavírají podle § 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.“), podle § 14 
a násl. vyhlášky MF ČR č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a 
státních  organizací s majetkem státu, v platném znění (dále jen „vyhláška MF ČR č. 62/2001 
Sb.“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 89/2012 Sb.“) 

 
 

S M L O U V U 
 

o předání majetku státu z příslušnosti hospodařit organizační složky státu do práva 
hospodařit státní příspěvkové organizaci  

č. UZSVM/P/20971/2019-HMSU 

 
 

 

Čl. I 

1. Česká republika je vlastníkem této nemovité věci:  
 

 železné lávky přes řeku Úhlavu umístěné na pozemcích p.č. KN 1092/11 a p.č. KN 
1192/66 v k.ú. Štěnovice, obec Štěnovice.  

 
Předmětná železná lávka je nemovitá věc neevidovaná v katastru nemovitostí. 

 
(dále také jen „předávaný majetek“) 

 
 

2. Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je 

organizační složkou státu příslušnou s uvedeným majetkem hospodařit na základě 

Prohlášení o vzniku práva k nemovité věci č.j. ÚZSVM/P/21839/2018-HMSU a ve smyslu 

ustanovení § 10 písm. b) zákona č. 2019/2000. a v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 

219/2000 Sb. 



 
 

Čl. II 

1. Touto smlouvou je předáván majetek České republiky z příslušnosti hospodařit předávajícího 

do práva hospodařit přejímajícího. Smluvní strany se dohodly na převodu majetku uvedeném 

v Čl. I této smlouvy. Předání předávaného majetku z příslušnosti hospodařit předávajícího do 

práva hospodařit přejímajícího nastává dnem účinnosti této smlouvy. 

 

2. Přejímající projevil o předávaný majetek zájem žádostí ze dne 8.8.2019 na základě nabídky 

majetku státu státním institucím zveřejněnou předávajícím na webových stránkách 

www.nabidkamajetku.cz v době 29.7.2019 – 29.8.2019. Přejímající potřebuje předávaný 

majetek k zajištění obslužnosti vodoměrné stanice provozované přejímajícím na jednom 

z pilířů železné lávky. 

 
Čl. III 

1. Hodnota předávaného majetku činí podle stavu v operativní evidenci předávajícího ke dni uzavření 

této smlouvy 32 253,10 Kč.  

 

2. Předávající a přejímající se dohodli, že za majetek předávaný podle této smlouvy přejímající 

neposkytne předávajícímu žádné peněžité plnění, nebo náhradu, a to v návaznosti na 

ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 62/2001 Sb. 

 
 

Čl. IV 

1. Předávající prohlašuje, že na předávaném majetku neváznou žádná omezení, věcná 

břemena a ani jiné závady či právní povinnosti, jejichž existence by mu byla známa. 

 

2. Přejímající prohlašuje, že je mu stav předávaného majetku znám, a že jej ve stavu, v jakém 

se nachází přijímá. 

 

3. Předávající předává přejímajícímu předávaný majetek včetně veškerých práv a povinností.  

 

4. Na jednom z pilířů železné lávky se nachází vodoměrná stanice provozovaná přejímajícím. 

 

Čl. V 

Tato smlouva nevyžaduje, v souladu s § 17 odst. 4 vyhlášky MF ČR č. 62/2001 Sb., schválení 

příslušného zřizovatele.  

 

Čl. VI 

1. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.  

 

2. Tato smlouva nabývá 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, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). 

 

3. Předávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Předávající předá 

přejímajícímu doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 

http://www.nabidkamajetku.cz/


340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, jako potvrzení skutečnosti, že 

smlouva nabyla účinnosti. 

 

4. Pro účely uveřejnění této smlouvy v registru smluv smluvní strany souhlasně prohlašují, že 

tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

předávající a dva přejímající. 

 

6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou oboustranně podepsaných písemných 

dodatků.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
V Plzni ……………………………………  V Praze ………………………………………… 
 
 
Předávající:                                                              Přejímající:  
 
 
 
 
 
 
_________________________________  __________________________________ 
 

JUDr. Linda Hejlová                     Mgr. Mark Rieder 

           ředitelka odboru HMS                        ředitel ústavu 

                  

 

 

 
 


