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8699/OFM/2019-OFMM  

j.: UZSVM/OFM/7730/2019-OFMM 
 
 
Zem lský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, 
se sídlem T anovského 622/11, 163 04 Praha 6 – epy, 
který zastupuje Mgr. Rostislav Pechá ek, likvidátor, 
zapsaný v obchodním rejst íku vedeném u M stského soudu v Praze, oddíl A, vložka 68653, 

O: 13642090 
(dále jen „p edávající“) 

a 

eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových 
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, 
za kterou právn  jedná Ing. Karol Siwek, editel Územního pracovišt  Ostrava, 
na základ  P íkazu generálního editele . 6/2019, v platném zn ní, 

O: 69797111 
(dále jen „p ejímající“) 

 

uzavírají podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona . 77/1997 Sb., o státním podniku, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „ZSP“), tuto 

 

 

SMLOUVU O P EDÁNÍ MAJETKU, ZÁNIKU PRÁVA HOSPODA IT 
S MAJETKEM STÁTU A VZNIKU P ÍSLUŠNOSTI HOSPODA IT 

S MAJETKEM STÁTU 

. UZSVM/OFM/7730/2019-OFMM 
 

 

l. I. 

1. eská republika je vlastníkem a p edávající má právo hospoda it s následujícími nemovitými 
cmi: 

Pozemky: 
pozemková parcela íslo: 1044/16, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: ostatní 
komunikace, podíl 5/8, ú etní hodnota 32,00 K  
 
pozemková parcela íslo: 1044/38, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: ostatní 
komunikace, podíl 5/8, ú etní hodnota 41,00 K  
 
zapsanými na listu vlastnictví . 329 pro katastrální území Horní Domaslavice, obec Horní 
Domaslavice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Moravskoslezský 
kraj, Katastrálním pracovišt m Frýdek-Místek (dále jen „p evád ný majetek“). 

2. P edávající je státní podnik, jehož sou asné právní pom ry jsou upraveny ZSP. 



.j. UZSVM/OFM/7730/2019-OFMM 

2 
 

 

3. P ejímající je organiza ní složka státu, jejíž sou asné právní pom ry jsou upraveny zákonem 
. 201/2002 Sb., o Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových, ve zn ní pozd jších 
edpis . 

I. II. 

1. D vodem p edání p evád ného majetku p ejímajícímu je ve ejný zájem spo ívající v úspo e 
finan ních prost edk  vynakládaných na správu a vypo ádání majetku p edávajícího jako 
státního podniku v likvidaci. Bezúplatný p evod je hospodárn jší než jiný zp sob naložení 
s p evád ným majetkem. 

2. P edávající prohlašuje, že jeho dispozice s p evád ným majetkem není omezena.  

3. P edávající p evád ný majetek p edává p ejímajícímu se všemi sou ástmi, právy 
a povinnostmi. P edávající prohlašuje, že p evodem p evád ného majetku nebudou 
poškozeni v itelé p edávajícího. P edávající prohlašuje, že jeho zakladatelem je Ministerstvo 
zem lství a o zakladatelské funkci tohoto ministerstva není pochyb. P edávající prohlašuje, 
že p evád ný majetek je dot en jen závazky, které jsou vymezeny v této smlouv . 

edávající prohlašuje, že s p evád ným majetkem se nepoda ilo jinak naložit a jeho 
existence tak brání skon ení likvidace p edávajícího. 

4. P edávající prohlašuje, že ohledn  p evád ného majetku nebyl uplatn n žádný restitu ní 
nárok. 

5. P edávající prohlašuje, že ohledn  p evád ného majetku není vedeno žádné soudní ízení. 

6. P edávající prohlašuje, že ohledn  p evád ného majetku není vedeno žádné správní ízení. 

7. P edávající prohlašuje, že ohledn  p evád ného majetku není uzav ena žádná smlouva 
o nájmu ani smlouva o pachtu. 

8. P edávající prohlašuje, že p evád ný majetek není zatížen žádným v cným právem 
a v cným b emenem. 

9. P edávající prohlašuje, že p evád ný majetek se nenachází v chrán né krajinné oblasti. 

10. P edávající prohlašuje, že mu není známo, že by byl p evád ný majetek zatížen vedením 
inženýrských sítí. 

11. P edávající prohlašuje, že p evád ný majetek není zatížen ekologickou zát ží. 

12. S p evád ným majetkem p ejímající nep ebírá žádné pohledávky. 

13. P edávající prohlašuje, že na p evád ném majetku neváznou žádné další právní ani jiné 
vady, že na p evád ný majetek nebyl zpracován privatiza ní projekt a není ur en 
k privatizaci. P edávající dále prohlašuje, že p evod neohrozí pln ní jeho dluh . 

14. P ejímající prohlašuje, že je mu sou asný stav touto smlouvou p evád ného majetku znám 
a že p evád ný majetek p ejímá. Vzhledem k charakteru p evád ného majetku bude 

evád ný majetek p edán p ejímajícímu již touto smlouvou, žádný další p edávací protokol 
smluvní strany nebudou vyhotovovat. 

15. P edávající se podpisem této smlouvy zavazuje p edat p ejímajícímu kompletní dokumentaci 
k p evád nému majetku, kterou má k dispozici. Seznam p edané dokumentace je uveden 
výše v jednotlivých odstavcích tohoto lánku. 
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16. Zm na práva hospoda it p edávajícího na p íslušnost hospoda it s p evád ným majetkem pro 
ejímajícího nastává okamžikem podání návrhu na zápis zm ny p íslušnosti hospoda it 

ve prosp ch p ejímajícího u p íslušného pracovišt  katastrálního ú adu.  

 

l. III. 
statková cena p evád ného majetku podle stavu v ú etnictví p edávajícího ke dni podpisu této 

smlouvy iní 73,00 . 

 

l. IV. 
Podle ustanovení § 9 odst. 2 ZSP se p evád ný majetek p evádí bezúplatn . S p evád ným 
majetkem je p ejímající p íslušný hospoda it v souladu s ustanovením § 9 zákona . 219/2000 
Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní pozd jších 

edpis . 

 
l. V. 

1. Smluvní strany výslovn  souhlasí s tím, aby podle této smlouvy byl v katastru nemovitostí 
proveden zápis zániku práva hospoda it p edávajícího a vzniku p íslušnosti hospoda it 

ejímajícího. 

2. Návrh na zápis záznamem podle této smlouvy u p íslušného katastrálního ú adu podá 
ejímající. 

3. Pokud by katastrálním ú adem nebyl návrh na záznam k p evád nému majetku proveden, 
edávající se zavazuje poskytnout p ejímajícímu pot ebnou sou innost sm ující k napln ní 
elu této smlouvy. 

 
l. VI. 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve ty ech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Jeden stejnopis je ur en pro pot eby katastrálního ú adu, dva stejnopisy obdrží p edávající 
a jeden stejnopis obdrží p ejímající. 

2. Tuto smlouvu lze m nit pouze formou písemných, oboustrann  dohodnutých a vzestupn  
íslovaných dodatk . Bez dodržení t chto podmínek není zm na smlouvy platná. 

3. Smlouva je uzav ena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 

4. P edávající prohlašuje, že souhlas zakladatele – Ministerstva zem lství s uzav ením této 
smlouvy byl dán Stanoviskem Ministerstva zem lství s p edáním majetku ze dne 
19. 2. 2020, .j.: 8210/2020-MZE-11184. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu p ed jejím podpisem p etly, že jim 
je srozumitelná a že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn , nikoliv z p inucení nebo 
v omylu. Na d kaz toho p ipojují vlastnoru ní podpisy svých zástupc .  

6. Tato smlouva podléhá uve ejn ní v registru smluv. 
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7. Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou a ú innosti dnem uve ejn ní 
v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Uve ejn ní v tomto registru zajistí nejpozd ji do patnácti pracovních dn  

ejímající. 

 
V                                dne  V                             dne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rostislav Pechá ek 
likvidátor 

(p edávající) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Karol Siwek 
editel Územního pracovišt  Ostrava 

(p ejímající) 
 
 
 


