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SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ
o přechodu práva hospodařit ze zákona

podle přechodného ustanovení části první, čl. II. odst. 9 zákona č. 51/2016 Sb., kterým se mění
v

zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
č. 03/2016

Vojenský technický ústav, s.p.
se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely 
IČO: 24272523 DIČ: CZ24272523
zastoupený: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku 
adresa pro doručování: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely 
identifikátor datové schránky: 7jckvi2 
(dále jen „VTÚ, s.p.“)

a

Armádní servisní, příspěvková organizace
se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
adresa pro doručování: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
identifikátor datové schránky: dugmkmó
(dále jen „AS-PO“)

společně ve vzájemné shodě v souladu s § 66 odst. 1, písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální vyhláška), souhlasně prohlašují:

ČL I.
Postavení účastníků zápisu

1. Česká republika je vlastníkem a VTÚ, s.p. má právo hospodařit s následujícími 
nemovitostmi:
pozemek p.č. 2811 vk.ú. Vrbětice, zapsaný na listu vlastnictví ě. 1040 pro k.ú. Vrbětice 
obec Vlachovice vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Valašské Klobouky,
pozemek p.č. 964/3 v k.ú. Vrbětice, zapsaný na listu vlastnictví č. 1040 pro k.ú. Vrbětice 
obec Vlachovice vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Valašské Klobouky,
pozemek p.č. 574/2 v k.ú. Bohuslavice nad Vláří, zapsaný na listu vlastnictví ě. 225 pro 
k.ú. Bohuslavice nad Vláří obec Bohuslavice nad Vláří vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky,
pozemek p.č. 586/2 v k.ú. Bohuslavice nad Vláří, zapsaný na listu vlastnictví ě. 225 pro 
k.ú. Bohuslavice nad Vláří obec Bohuslavice nad Vláří vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky,

(dále jen „pozemky“).
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2. Na pozemcích je zřízena stavba vlečky v souladu s ustanovením § 3 ödst. 1 písm. c) a násl. 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění ve vlastnictví České republiky a v právu 
hospodařit AS-PO (dále jen „stavba“).

3. Vzhledem k tomu, že vlastníkem 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.

ČI. II.
Změna práva hospodařit ze zákona

1. Vzhledem k tomu, že stavba je součástí pozemků ve vlastnictví České republiky a VTÚ, s.p. 
aAS-PO se do 29.02.2016 nedohodly na změně práva hospodařit s touto stavbou a pozemky, 
nabyla AS-PO dne 01.03.2016 právo hospodařit s pozemky, a to ze zákona podle 
přechodného ustanovení části první, čl. II. odst. 9 zákona č. 51/2016 Sb., kterým se mění 
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
v platném znění.

2. Účastníci tohoto prohlášení potvrzují svým podpisem, že vlastnické právo České republiky 
a právo hospodařit AS-PO mezi nimi nejsou sporné ani pochybné a navrhují záznam změny 
práva hospodařit s pozemky v katastru nemovitostí ve prospěch AS-PO, v souladu s tímto 
prohlášením.

čl. III.
Účetní cena majetku

1. Účetní cena pozemku p.č. 2811 v k.ú. Vrbětice ke dni 01.03.2016 podle evidence VTÚ, s.p. 
činí celkem 193.275,- Kč, slovyjednostodevadesáttřitisícedvěstěsedmdesátpět korun českých

Účetní cena pozemku p.č. 964/3 v k.ú. Vrbětice ke dni 01.03.2016 podle evidence VTÚ, s.p. 
činí celkem 44.255,- Kč, slovyčtyřicetčtyřitisícedvěstěpadesátpět korun českých

Účetní cena pozemku p.č. 574/2 v k.ú. Bohuslavice nad Vláří ke dni 01.03.2016 podle 
evidence VTÚ, s.p. činí celkem 159.956,- Kč, slovy 
jednostopadestádevěttisícdevětsetpadesátšest korun českých

Účetní cena pozemku p.č. 586/2 v k.ú. Bohuslavice nad Vláří ke dni 01.03.2016 podle 
evidence VTÚ, s.p. činí celkem 20.420,- Kč, slovy dvacettisícčtyřistadvacet korun českých

2. Účetní cenou se rozumí cena majetku podle účetní evidence VTÚ, s.p. a uvádí se pro účely 
odepsání majetku z účetní evidence VTÚ, s.p. po provedení záznamu změny práva 
hospodařit v katastru nemovitostí podle tohoto souhlasného prohlášení.

čl. IV.
Předání a převzetí majetku

Účastníci tohoto prohlášení se dohodli, že protokolární předání a převzetí majetku nebude 
realizováno. Za den předání a převzetí majetku se považuje den nabytí práva hospodařit AS-PO 
s majetkem státu, tj. 01.03.2016. K témuž dni přešlo na AS-PO nebezpečí škody na majetku.
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čl. V.
Závěrečná ujednání

1. Toto souhlasné prohlášení nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z jeho účastníků.

2. Toto souhlasné prohlášení je vyhotoveno ve pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž 
dva obdrží VTÚ, s.p., dva AS-PO a jeden Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální 
pracoviště Valašské Klobouky.

3. Účastníci tohoto souhlasného prohlášení se dohodli, že návrh na záznam změny práva 
hospodařit podá VTÚ, s.p. u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Valašské Klobouky nej později do 30 dnů od doručení tohoto souhlasného prohlášení 
podepsaného oběma jeho účastníky.

ČL VI.
Účastníci tohoto prohlášení prohlašují, že toto souhlasné prohlášení činí na základě pravdivých 
údajů a ze své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni. Toto souhlasné prohlášení si pečlivě přečetli 
a plně porozuměli jeho obsahu. Na důkaz toho a s vůlí být tímto souhlasným prohlášením vázáni 
připojují své podpisy.
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