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Smlouva o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 
 

uzavřená dle ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 14 a násl. 
vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s 
majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Smluvní strany: 

 
 

Česká republika - Státní úřad inspekce práce 
se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
zastoupený:  Ing. Pavlou Voloveckou, vedoucí ekonomicko – správního úseku, 
pověření č.j. 4544/1.20/20 ze dne 1. 7. 2020 
IČO: 75046962 
(dále jen „předávající“) 
 
a 
 

ČR - Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 
se sídlem: Lublaňská 33, PSČ  130 00 Praha 2 
zastoupena:  Mgr. Petrou Prymulovou, ředitelkou 
IČO: 49625357 
DIČ:  
(dále jen „přejímající“) 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 

smlouvu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu: 
 

 
I. 

Česká republika je vlastníkem a Státní úřad inspekce práce je příslušný hospodařit s níže  
uvedeným majetkem:   
  
 
Osobní automobil Škoda Octavia RZ: 6T6 6702 
inventární číslo: 08HMA00092  
WIN: TMBCM61Z2B2054084 
datum pořízení  22. 10. 2010 
pořizovací cena:  399 900,00 Kč 
 
HF sada Parrot 
inventární číslo: 08DHM01081 
datum pořízení:  29.12.2011 
pořizovací cena: 4 439,00 Kč 
 
Předávající nabyl shora uvedený majetek do vlastnictví státu úplatně v roce 2010 a 2011.   
Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod příslušnosti hospodařit s výše uvedeným 
majetkem. 
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II. 
Předávající tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), a vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření 
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhl. 62/2001 Sb.“), bezúplatně převádí na přejímajícího příslušnost 
hospodařit s výše specifikovaným majetkem ke dni účinnosti této smlouvy a prohlašuje, že jej 
seznámil s technickým stavem předmětného majetku, a že tento stav umožňuje jeho řádné 
užívání. Předávající dále prohlašuje, že na předávaném majetku neváznou pohledávky třetích 
osob ani jiné právní povinnosti vůči třetím osobám. 
 
 

III. 
1. Přejímající výše uvedený majetek v rozsahu uvedeném výše přejímá do své příslušnosti 

hospodařit s majetkem, a prohlašuje, že majetek potřebuje k zabezpečení výkonu své 
činnosti v souladu s ust. § 15 odst. 1. vyhl. 62/2001 Sb., a že bude předmětný majetek 
užívat výhradně za účelem pokrytí nutných potřeb organizace, a že je mu znám jeho 
současný technický stav. 

 
2. Přejímající přebírá majetek dle čl. I. této smlouvy se všemi právy a povinnostmi a se všemi 

jeho součástmi a příslušenstvím tak, jak stojí a leží. 

3. Převádějící se dohodl s přejímajícím na předání majetku uvedeného v čl. I přejímajícímu 
bezprostředně po zveřejnění této smlouvy v registru smluv. Zápisem smlouvy do registru 
smluv se současně mění příslušnost hospodařit s majetkem uvedeným v čl. I a příslušným 
hospodařit s tímto majetkem se stává přejímající.  
 

4. Přejímající je povinen zajistit odhlášení vozidla z příslušnosti hospodařit od předávajícího 
a přihlásit toto právo na přejímajícího. K tomuto úkonu udělí převádějící přejímajícímu 
plnou moc. 
 

5. Přejímající poté zašle do 5 pracovních dnů od převodu převádějícímu kopii velkého 
technického průkazu se zapsanou změnou příslušnosti hospodařit s majetkem.  
 

6. O předání majetku bude sepsán předávací protokol, který bude za předávajícího 
potvrzen referentem majetkové správy a za přejímajícího zástupkyní statutárního orgánu 

. 
 

 
 

IV. 
Celková cena nepotřebného majetku činí dle účetní evidence předávajícího ke dni podpisu 
tohoto zápisu:  
 
Cena předávaného majetku uvedená v účetnictví činí  404 339,00 Kč. 
(slovy: čtyři sta čtyři tisíce tři sta třicet devět korun českých) 
 
 

V. 
Současně s majetkem dle čl. I této smlouvy předá předávající přejímajícímu veškeré, s 
užíváním tohoto majetku související dokumenty, které má k dispozici. Dnem fyzického předání 
a převzetí uvedeného majetku formou předávacího protokolu je přejímající oprávněn 
předávaný majetek užívat a současně tímto dnem na přejímajícího přechází nebezpečí škody 
na věci. Majetek bude předán v sídle Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj 
a Pardubický kraj, Říční 1195, 501 00 Hradec Králové. 
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VI. 

Pro předávajícího je majetek uvedený v čl. I. této smlouvy trvale nepotřebným majetkem podle 
ust. § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb. O nepotřebnosti tohoto majetku rozhodl generální 
inspektor na základě Rozhodnutí o nepotřebnosti dne 17. 12. 2020. 
 

 
VII. 

Ochrana osobních údajů 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že:  
a) osobní údaje fyzických osob druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní 

údaje) uvedené ve smlouvě jsou důvěrnými informacemi souvisejícími pouze 
s touto smlouvou a mohou být využity pouze pro tento smluvní vztah, 

b) mají povinnost informovat subjekty osobních údajů (své zaměstnance či jiné 
fyzické osoby uvedené v této smlouvě na své straně) o předání osobních údajů 
jako součástí této smlouvy, 

c) uvedené osobní údaje budou použity pro následující účely: 
 plnění smlouvy; 
 evidence kontaktních informací smluvních stran a ochrana práv; 
 plnění zákonných povinností správců osobních údajů. 

2. Právním základem pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  
a) oprávněný zájem smluvních stran na plnění uzavřených smluv;  
b) oprávněný zájem smluvních stran na evidenci uzavřených smluv a ochraně práv;  
c) plnění zákonných povinností smluvních stran, zejména z oblasti daňové a účetní.  

3. Osobní údaje budou evidovány pro účel plnění uzavřených smluv po dobu účinnosti 
smlouvy, pro účely evidence a ochrany práv a pro účel plnění zákonných povinností po 
dobu plnění příslušných zákonných povinností.   

4. Smluvní strany se zavazují, že přijmou taková opatření, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení 
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 
k jinému zneužití. 

5. Smluvní strany splní svoji informační povinnost vůči subjektům údajů a to včetně 
informace  
o jejich právech:  
 
a) požadovat přístup k jejich osobním údajům;  
b) požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
c) požadovat omezení zpracování osobních údajů; 
d) požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  
e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;  
f) využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 
g) využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.    
6. Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení: 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a  

b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 

VIII. 
Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemných, číslovaných a 
oběma stranami podepsaných dodatků. 
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Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Předávající bere na 
vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 
smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Přejímající, který se současně zavazuje informovat 
Předávající o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru smluv o uveřejnění 
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním 
formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Předávajícího (v takovém případě 
potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany 
zároveň). 
 
Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažených ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou 
považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by 
Přejímající trval na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě a jejích přílohách je obchodním 
tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 
občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost 
Přejímající. 
 
Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž dvě obdrží 
převádějící a dvě přejímající. 
 
 
 

IX. 
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. 
Oprávnění zástupci smluvních stran smlouvu přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, dne                                                                    V Opavě, dne 
 
 
 
Za přejímajícího :                                                            Za předávajícího : 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
……..……………………………………..                      ……………………………………………. 
       Mgr. Petra Prymulová                                                 Ing. Pavla Volovecká 
                      ředitelka                                                       vedoucí ekonomicko-správního úseku   
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