Zápis

o změně prıslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu
sepsaný mezi organizačními složkami
Ministerstvo financí
se sídlem:
právně jednající:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:

raha 1
bezpečnostní

a ředitel

00006947
CZ00006947

vedoucí oddělení 5701 Krizové řízení

kontaktní osoba:

datová schránka:

ředitel

odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení

číslo účtu:
telefon:
e-mail:

státu

xzeaauv

jako předávající organizační složka státu (dále jen ,,předávající“)

a

Generální ředitelství cel
se sídlem:
právně jednající:
IČO;

bankovní spojení:

Budějovická

7,

140 00, Praha 4
ředitelka

správa

odboru Hospodářská

71214011

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:
e-mail:

datová schránka:

7puaa4c

jako přejímající organizační složka státu (dále jen ,,přejímající“)
(dále také společně ,,strany Zápisu“)

Strany Zápisu uzavírají dle ustanovení §19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
republiky ajejím vystupování vprávních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZMS“), a ustanovení § 14 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001
Sb., ohospodaření organizačních složek státu a státních organizací S majetkem
státu, ve znění pozdějších předpisů, tento Zápis o změně příslušnosti hospodařit s

České

movitým majetkem státu (dále jen

,,Zápis“).
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ID datové schránky:
e-mail:

xzeaauv

Telefon:
Fax:
1

článek

I

I

Učel a předmět
Předávající je příslušný hospodařit s movitým majetkem státu - sady testovací
antigenní pro samo testování- uvedenými V příloze č. 1 tohoto Zápisu (dále jen
„majetek státu“ nebo ,,věc“). Příslušnost hospodaření s předmětným majetkem
vznikla předávajícímu na základě Předávacího protokolu č. j. 06565/21-26,
předaného Správou státních hmotnýoh rezerv (dále jen ,,SSHR“). Majetek státu byl
od SSHR převzat za účelem realizace usnesení vlády č. 317 ze dne 26. 3. 2021
k pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID 19 za účelem samo testování zaměstnanců Státního sektoru.

Tento Zápis se uzavírá za účelem realizace převodu nepotřebné části majetku
státu zpředávajícího na přejímajícího. Onepotřebnosti majetku státu rozhodl
státní tajemník
Rozhodnutím o nepotřebnosti majetku státu
č.j.:12776/2021/5701-4 dne 28. 4. 2021. Přejímající prohlašuje, že uvedený
majetek potřebuje pro svoji činnost.
Strany Zápisu se dohodly, že tímto Zápisem se mění příslušnost hospodařit
S majetkem státu specifikovaným v čl.
odst. 1 a příloze č. 1 tohoto Zápisu
z předávajícího na přejímajícího, a to ke dni fyzického předání a převzetí majetku.
O fyzickém předání apřevzetí bude mezi stranami Zápisu sepsán protokol
o předání.
l.

článek

ıı

Podmínky převodu
Předávající a přejímající realizují vsouladu sčl.
příslušnosti hospodařit s majetkem státu.

Hodnota převáděného majetku

384.000,00 Kč (slovy

tři

sta

státu

I

odst. 2

bezúplatný převod

vedená v účetní evidenci předávajícího
tisíc korun českých).

osmdesát čtyři

činí

Předávající prohlašuje, že:
a)

b)
c)

předávaný majetek státu byl pořízen v souladu S Rozhodnutím Komise (EU)
2020/491 ze dne 3. dubna 2020 O osvobození zboží, které je nezbytné k boji
proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020,
od dovozního cla a od DPH při dovozu,
předávaný majetek státu není zatížen žádnými dluhy ani jinými právními
vadami,
mu nejsou známy vady věci, na které by měl povinnost přejímajícího
upozornit.

se zavazuje poskytnout přejímajícímu nezbytnou součinnost
nakládce věci, umožnit nezbytný vstup zaměstnanců přejímajícího nebo osob
pověřených přejímajícím a vjezd potřebné techniky do místa předání a převzetí
věci. Dopravu věci do místa uložení věci u přejímajícího zajistí přejímající,
Předávající

při

nebude-li dohodnuto jinak.

Místem předání a převzetí majetku

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha

státu je

1

Voctářova 11, Praha

8,

PSČ

180 00.

ID datové schránky:
e-mail:

Xzeaauv

Telefon:
Fax:
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článek ııı
Závěrečná ujednání
Zápis se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán stranami Zápisu
zaručeným elektronickým podpisem.

Veškeré změny nebo doplňky tohoto Zápisu jsou vázány na souhlas stran Zápisu
a mohou být provedeny, včetně změn příloh či záhlaví Zápisu, po vzájemné
dohodě pouze formou písemného dodatku ktomuto Zápisu. Dodatky k Zápisu
musí být řádně označeny, pořadové vzestupně očíslovány, datovány a podepsány
oprávněnými osobami stran Zápisu. Jiná ujednání jsou neplatná.
Přejímající souhlasí S tím, aby tento Zápis, včetně jeho případných dodatkü, byl
uveřejněn na internetových stránkách předávajícího S tím, že předávající je
povinen ve Zveřejněném Zápisu Znečitelnit osobní údaje, a to zejména jména,
příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy a podpisy stran Zápisu.
Přejímající souhlasí stím, aby předávající poskytl část nebo celý tento Zápis
vpřípadě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Strany Zápisu sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností
že písemnosti se zasílají V elektronické formě do datových schránek
uvedených v záhlaví tohoto Zápisu. Strany Zápisu sjednávají možnost komunikace
prostřednictvím e- mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví Zápisu.

tak,

Strany Zápisu se zavazují poskytnout si navzájem dohodnutou součinnost
umoznujícı rádné plnění závazků plynoucí z tohoto Zápisu.

Tento Zápis

je platný

a účinný dnem, kdy podpis

podepisuje jako poslední.

Strany Zápisu prohlašují, že se
řádně seznámily a na důkaz toho

sobsahem
připojují

....................

tohoto Zápisu před jeho podpisem

oprávněné osoby své podpisy.

Nedílnou Součástí Zápisu je příloha: Příloha

V Praze dne

připojí strana Zápisu, která jej

č. 1

- Seznam majetku

V Praze dne

._

Za předávajícího:

Za

.......................

Dıgiıáınè
ˇ

.

ředitel

a

ředitel

odboru 57

ředitelka

řízení
Ministerstvo financí

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha
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Bezpečnost a krizové

._

přejímajícího:

Digitálně podepsal

bezpečnostní

státu

1

odboru 13 Hospodářská správa
Generální ředitelství cel

ID datové schránky:
e-mail:

Xzeaauv

Telef
Fax:
3

Příloha

č. 1

změně

vı

prıslušnosti hospodařit S movitým majetkem státu
Ministerstvem financí a Generálním ředitelstvím cel

k Zápisu o

Seznam majetku

mezı

státu

MF
specifikace

/

název

Sada

testovací antigenní pro

množství (ks)

12 000

cena/ ks

32,-

cena celkem

384 000,- Kč

uloženo v celním skladu

ne

vypořádáno

clo a

DPH

samo

testování

Kč

ne
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ID datové schránky:
e-mail:

Telefon:
Fax:

Xzeaauv

