
 1  

D O D A T E K  č.  1   

k zápisu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi organizačními složkami státu 

navzájem ze dne 3. 12. 2019 (dále jen „zápis“) uzavřená dle § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podle § 14 a násl. vyhlášky 

Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 

organizací s majetkem státu, a podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v souladu s § 30 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

   

Česká republika – Vězeňská služba České republiky, 

se sídlem Soudní č.p.1672/1a, 140 67  Praha 4, 

za Českou republiku činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele 

ze dne 1.9.2019 Vrchní rada, plk. Mgr. Roman Mišák , ředitel Věznice Mírov  

Věznice Mírov, P.O.Box 1, 789 53  Mírov  

IČ:  00212423,  

DIČ: CZ00212423 

tel.:  XXXXXXXXXXXXX  

Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXX 

Č.ú.: XXXXXXXXXXXXX 

(dále jako „předávající“)  

 

a 

    

Česká republika – Krajský soud v Brně 

se sídlem Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno 

Zastupuje: Ing. Zdeněk Tonar, LL. M., ředitel správy Krajského soudu v Brně, na základě 

pověření č.j.: Spr 3057/2015-8 ze dne 15. 07. 2016 a č.j.: Spr 3057/2015-9 ze dne 1.2.2017 

IČO: 002 15 724 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: XXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „přejímající“). 

 

Smluvní strany se dohodly na změně Zápisu, jehož předmětem je převod příslušnosti 

hospodařit s majetkem státu mezi organizačními složkami. 

I. 

Účel dodatku 

 

Účelem dodatku č. 1 je úprava doby dodání majetku na přejímající organizační jednotku. 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

Dodatkem č. 1 se mění článek III. Čas provedení změny příslušnosti hospodařit, účinnost 

změny příslušnosti hospodařit, odstavec 1 tak, že nově zní: 

1. „ Předávající se zavazuje zajistit převod příslušnosti hospodařit s majetkem 

specifikovanými v Příloze č. 1 tohoto zápisu v termínu nejpozději do 30. 10. 2020“. 
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III. 

Ustanovení závěrečná 

 

1. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.  

 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž předávající obdrží  

1 stejnopis a přejímatel 1 stejnopis. 

 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 
 

 

 

V Mírově dne 22.6.2020   V Brně dne 30.6.2020    

 

 

 

 

 

         

………………………………  …………………………………. 

           Vrchní rada        Ing. Zdeněk TONAR, LL.M.  

plk. Mgr. Roman MIŠÁK           ředitel správy Krajského soudu v Brně         

    ředitel Věznice Mírov                    „přejímající“ 

         „předávající“                    

 

 

 


