
 

 

 
164/BZR/2020-BZRM 
Čj.: UZSVM/BZR/216/2020-BZRM 

 
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 Mgr. Luboš Šikula,  
ředitel odboru Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou,  
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění  
Územní pracoviště Brno, 
odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou, Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 69797111 
(dále jen „předávající“) 

a 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
zastoupen: Mgr. Pavlem Macků, ředitelem územního odborného pracoviště v Telči,  
Hradecká 6, 588 56 Telč,  
na základě jmenování ze dne 15. 6. 2018 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „přejímající“) 

 
uzavírají podle ust. § 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.“), a podle  
ust. § 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 62/2001 Sb.“), tuto 
 

 

SMLOUVU 

O PŘEDÁNÍ MAJETKU STÁTU A O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT 
S MAJETKEM STÁTU 

č. UZSVM/BZR/216/2020-BZRM 
 

 
 

Čl. I. 

1. Česká republika je vlastníkem této movité věci: 

• Ch+K-lednice, č. ev.  B/ZR/2019/20058-00062 (dále „movitá věc“). 

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je s uvedenou movitou věcí příslušný 
hospodařit ve smyslu ust. § 11 zákona odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. 

3. Přejímající je státní příspěvkovou organizací, která byla zřízena Ministerstvem kultury podle  
§ 25 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů., dle 
Rozhodnutí ze dne 1. 1. 2003 pod sp. zn: č.j. 11.617/2002. 

  

 Čl. II. 

1. Předávající předává přejímajícímu movitou věc uvedenou v Čl. I. této smlouvy a přejímající  
ji přejímá do příslušnosti hospodařit. 

2. Dnem platnosti a účinnosti této smlouvy dochází u předávané movité věci k zániku příslušnosti 
hospodařit u předávajícího a zároveň ke vzniku příslušnosti hospodařit u přejímajícího. 



 

 

3. Přejímající prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem movité věci a v tomto stavu  
ji bez výhrad přejímá.     

 
Čl. III. 

1. Předávající a přejímající se dohodli, že v souladu s ust. § 16 vyhlášky č. 62/2001 Sb.  
za movitou věc předávaný podle této smlouvy přejímající neposkytne předávajícímu žádné 
plnění.  

2. Důvodem předání movité věci je skutečnost, že movitou věc přejímající potřebuje pro 
zabezpečení výkonu své činnosti.  

3. Předávající movitou věc nepotřebuje k plnění úkolů v rámci své působnosti.  
 

Čl. IV. 

1. Předávající i přejímající shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by 
uzavření této smlouvy bránily.  

2. Předávající prohlašuje, že mu není známo, že by na movité věci vázla nějaká omezení, závazky 
či právní vady. 

 
Čl. V. 

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 

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

3. 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. 

4. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

5. K fyzickému předání movité věci dojde po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání  
a převzetí movité věci bude sepsán předávací protokol.  

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Jeden je určen pro předávajícího a jeden 
pro přejímajícího. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo 
v omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Ve Žďáru nad Sázavou dne      7. 2. 2020                     V  Telči                   dne 14. 2. 2020 
 

Česká republika – Úřad pro zastupování  
        státu ve věcech majetkových 
 
 
 
 

 
……………………………………………          ………………………………………… 

 Mgr. Luboš Šikula     Mgr. Pavel Macků  
ředitel odboru Odloučené pracoviště                         ředitel Národního památkového ústavu 
        Žďár nad Sázavou            Územní odborné pracoviště v Telči 


