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1492/BBV/2020-BBVM  

j.: UZSVM/BBV/1433/2020-BBVM 
 

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 Mgr. Bc. František ech, MPA 
editel odboru Odlou ené pracovišt  B eclav 

na základ  P íkazu generálního editele . 6/2019 v platném zn ní 
Územní pracovišt  Brno 
odbor Odlou ené pracovišt  B eclav, nám stí T. G. Masaryka 3, 690 15 B eclav  

O: 69797111 
(dále jen „p itel“) 
 
a 
 
Jihomoravský kraj 
se sídlem Žerotínovo nám stí 449/3, 602 00 Brno  
který zastupuje JUDr. Bohumil Šimek, hejtman 
k podpisu smlouvy pov ena Mgr. Ing. Ta ána Malá,  
lenka Rady Jihomoravského kraje, na základ  pov ení ze dne 20. 6. 2019 
O: 70888337, DI : CZ70888337 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
(dále jen „vyp itel“) 
 
uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále jen 
„zákon . 89/2012 Sb.) a podle ustanovení § 27 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, v platném zn ní, (dále jen „zákon  
. 219/2000 Sb.“) tuto 

S M L O U V U  
O  V Ý P C E  N E M O V I T É  V C I  

. UZSVM/BBV/1433/2020-BBVM 
 

l. I. 
 
1. eská republika je vlastníkem níže uvedené nemovité v ci: 

Pozemek: 
parcela íslo: 2921/2, druh pozemku zastav ná plocha a nádvo í, vým ra 111 m2  
Na pozemku stojí stavba: bez p/ e, ob . vyb., LV 437, 
zapsaný na listu vlastnictví . 60000, pro kat. území Mikulov na Morav , obec Mikulov, 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním 
pracovišt m B eclav. 

 
2. Ú ad je p íslušný hospoda it s výše uvedeným majetkem státu na základ  bodu 14, l. CXVII, 

ásti sto sedmnácté zákona . 320/2002 Sb., o zm  a zrušení n kterých zákon   
v souvislosti s ukon ením innosti okresních ú ad , ve zn ní pozd jších p edpis , ve smyslu  
§ 9 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 219/2000 Sb.“).  
   

l. II. 

itel prohlašuje, že výše uvedené nemovité v ci do asn  nepot ebuje k pln ní funkcí státu nebo 
jiných úkol  v rámci své p sobnosti ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona                    . 
219/2000 Sb. 
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l. III. 
 
1. Nemovitou v c, uvedenou v l. I. odst. 1. (dále jen „p edm t výp ky“), p enechává p itel 

k bezplatnému užívání vyp iteli na dobu uvedenou v l. V. této smlouvy pro ú ely vzd lávací, 
kulturní a práce s d tmi a mládeží.  
 

2. Vyp itel prohlašuje, že je mu stav p edm tu výp ky dob e znám, nebo  si jej prohlédl p ed 
uzav ením této smlouvy, a potvrzuje, že je ve stavu zp sobilém k ádnému užívání a že jej 

itel seznámil se zvláštními pravidly, která je t eba p i užívání p edm tu výp ky 
zachovávat. 

 
l. IV. 

 
1. Vyp itel spl uje podmínky stanovené ve druhé v  § 27 odst. 3 zákona . 219/2000 Sb., 

a p edm t výp ky se zavazuje užívat pouze pro ú ely vzd lávací, kulturní a práce s d tmi    a 
mládeží, vyplývající z jeho innosti. 

 
2. Vyp itel bere na v domí, že bez p edchozího písemného souhlasu p itele nesmí p edm t 

výp ky p enechat k užívání t etí osob , a to ani z ásti. 
 
3. Vyp itel má právo p edm t výp ky vrátit p ed asn  za p edpokladu, že p itel 

s p ed asným vrácením souhlasí. 
 

l. V. 
 
Smlouva o výp ce se sjednává ode dne platnosti této smlouvy na dobu osmi let. 

 
 
                                                                  l. VI. 
 

Ob  strany se dohodly, že služby spojené s užíváním p edm tu výp ky, zejména úklid pozemku 
a údržbu porost  na n m si bude vyp itel zajiš ovat sám vlastním nákladem i úsilím   a svým 
jménem a p itel mu k tomu poskytne jen nutnou sou innost. 
 

l. VII. 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že vyp itel je povinen hradit veškeré náklady spojené s údržbou 

edm tu výp ky. 
 
2. Vyp itel m že, s p edchozím písemným souhlasem p itele, dle vydaného pravomocného 

stavebního povolení terénní úpravy p edm tu výp ky. Veškeré náklady spojené s po ízením 
projektu, stavebním povolením apod. a náklady na rekonstrukci nebo úpravu nese vyp itel. 
Nebude-li dohodnuto jinak, k datu ukon ení výp ky uvede vyp itel na vlastní náklady 

edm t výp ky do p vodního stavu. 
 
4. V p ípad  zni ení nebo poškození p edm tu výp ky, není p itel povinen zajistit vyp iteli 

náhradní p edm t výp ky (pozemky, apod.). 
 
5. Vyp itel je povinen umožnit p iteli na jeho žádost vstup na p edm t výp ky, zejména za 

elem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, provád ní nutných oprav nebo provád ní 
kontroly instalovaných inženýrských sítí. 

 
6. Za organizaci a zajišt ní požární ochrany, bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, ochrany 

životního prost edí a hygieny v souladu s platnými p edpisy odpovídá v p edm tu výp ky 
vyp itel. P itel je oprávn n kontrolovat dodržování platných p edpis  v p edm tu výp ky. 

 
 
 
 

l. VIII. 
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1. Užívací vztah založený touto smlouvou zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán. 

 
2. Užívací vztah je možné ukon it dohodou smluvních stran. 

 
3. Užívací vztah lze ukon it výpov dí bez udání d vodu  a rovn ž okamžitým ukon ením, pokud 

estanou být pln ny podmínky podle § 27 odst. 1 zákona . 219/2000 Sb. Výpov dní doba iní 
i m síce a po ne b žet prvním dnem m síce následujícího po doru ení písemné výpov di 

druhé smluvní stran . Okamžité ukon ení užívacího vztahu je ú inné dnem doru ení oznámení 
vyp iteli. 
 

4. Užívá-li vyp itel p edm t výp ky takovým zp sobem, že dochází k opot ebování nad míru 
im enou pom m a okolnostem nebo že hrozí zni ení p edm tu výp ky, pop . užívá-li 

vyp itel p edm t výp ky k jinému, než sjednanému ú elu, vyzve ho p itel, aby p edm t 
výp ky užíval ádn  a v souladu se sjednaným ú elem. Sou asn  poskytne vyp iteli 

im enou lh tu k náprav  a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí výzvy. 
Neuposlechne-li vyp itel této výzvy, má p itel právo výp ku vypov t bez výpov dní 
doby. Pokud by ale hrozilo vážné nebezpe í z prodlení, má p itel právo výp ku vypov t 
bez výpov dní doby i bez p edchozího upozorn ní.  
 

5. P itel má právo výp ku vypov t v p ípad  hrubého porušení povinností ze strany 
vyp itele. Výpov dní doba iní t i m síce a po ne b žet prvním dnem m síce následujícího 
po doru ení písemné výpov di druhé smluvní stran . 
 

6. P itel se m že domáhat p ed asného vrácení p edm tu výp ky, bude-li jej nevyhnuteln  
pot ebovat k výkonu své innosti. 

 
l. IX. 

 
1. Nejpozd ji v den skon ení výp ky, v p ípad  odstoupení od smlouvy nejpozd ji do 15 dn  po 

doru ení písemného oznámení o odstoupení, p edá vyp itel p iteli p edm t výp ky ádn  
vyklizený. Vyp itel je povinen p edat p edm t výp ky ve stavu v jakém jej p evzal 
s p ihlédnutím k obvyklému opot ebení.   

 
2. Smluvní strany se výslovn  dohodly na vylou ení op tovného uzav ení smlouvy                                

a ujednávají si, že výp ka  bez ohledu na aktivitu p itele kon í ke sjednanému datu                    
a p ípadné další užívání p edm tu výp ky vyp itelem nebude pokládáno za op tovné 
uzav ení  smlouvy.  

 
l. X. 

 
Nep edá-li vyp itel p i skon ení výp ky p edm t výp ky as a ádn  vyklizený, zaplatí 

iteli za dobu prodlení smluvní pokutu ve výši 10% z ceny obvyklého nájemného za každý den 
prodlení. Bude-li zjišt ní výše smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého 
posudku, p íp. s jinými ú eln  vynaloženými náklady, zaplatí vyp itel i tyto náklady. Právo 

itele na náhradu škody zp sobené porušením povinnosti vyp itele tím není dot eno. 
 

l. XI. 
 
1. Smlouva je uzav ena a nabývá platnosti a ú innosti okamžikem podpisu poslední smluvní 

stranou. 
 

2. Smlouva nabývá ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv v souladu se zákonem              
. 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), ve zn ní pozd jších p edpis . 
 

3. itel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu, 
nejpozd ji však do 30 dn  od uzav ení smlouvy. P itel p edá vyp iteli doklad o uve ejn ní 
smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona . 340/2015 Sb., o registru smluv, jako 
potvrzení skute nosti, že smlouva nabyla ú innosti. 
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4. Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 

neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
 
5. Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 

smlouvy. 
 
6. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouv  stanoveno jinak, ídí se práva  

a povinnosti smluvních stran zákonem . 89/2012 Sb. a zákonem . 219/2000 Sb. 
 
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze 

písemnou formou, v podob  oboustrann  uzav ených, vzestupn íslovaných dodatk  smlouvy. 
 
8. Poplatkové a da ové povinnosti spojené s touto smlouvou nese vyp itel. 
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení.  
 

10. Nedílnou sou ástí této smlouvy je:  
 doložka dle zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), v platném zn ní 
 osv ení o p edm tu innosti vyp itele ve smyslu § 27 odst. 3 zák. . 219/2000 Sb. 

 
11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn , nikoliv z p inucení     

nebo omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy. 
 

 
V B eclavi dne 23. 9. 2020  V Brn   dne  10. 9. 2020 

 
eská republika – Ú ad pro zastupování 

státu ve v cech majetkových 
 
 
 

 

 

…………………………….………………….. …………………………….………………….. 
Mgr. Bc. František ech, MPA 

editel odboru 
 Odlou ené pracovišt  B eclav  

Mgr. Ing. Ta ána Malá 
lenka Rady  

Jihomoravského kraje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ílohy: 
 doložka dle zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), v platném zn ní 
 Osv ení o p edm tu innosti vyp itele ve smyslu § 27 odst. 3 zák.  

. 219/2000 Sb. 
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DOLOŽKA 
 

ve smyslu ustanovení § 23 zákona . 129/2000 Sb., o krajích  
(krajské z ízení), v platném zn ní 

 
 
Jihomoravský kraj prohlašuje, že veškeré podmínky podmi ující platnost právního jednání kraje 
byly spln ny v souladu s ust. § 23 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), v platném  
zn ní. 
Výp ka nemovité v ci, a to pozemku parc. . 2921/2 (hodnota v ú etní evidenci 8 661,00 K ),  
v k. ú. Mikulov na Morav , obec Mikulov, byla schválena na ……159..……. zasedání Rady 
Jihomoravského kraje, konaném dne …31.8.2020. usnesení ……10635/20/R 159………………..  
 
 
V Brn  dne 10. 9. 2020 

 
 

 
 

                                                   ……………………………………. 
                   Mgr. Ing. Ta ána Malá 

                                                   lenka Rady  
                                                                                      Jihomoravského kraje  
 
 
 
 
 


