
 

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU STÁTU 
 

evid. č. ČSÚ: 157-2022-S 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO: 000 25 593 

zastoupena: Ing. Kateřinou Škarkovou, pověřená řízením sekce ekonomické a správní na základě 

pověření předsedou ČSÚ ze dne 20. 10. 2021 

(dále jen „převádějící“) na straně jedné 

 

a 

 

Centrum Paraple o.p.s. 

se sídlem Ovčárská 471, Praha 10, PSČ 108 00 

IČO: 247 27 211 

zastoupena: ředitelem Mgr. David Lukeš 

(dále jen „přejímající) na straně druhé 

 

tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu dle ust. § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) a § 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 

organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

 

1. Převádějící jako organizační složka státu má dle ustanovení § 9 zákona příslušnost hospodařit 

s majetkem státu, a to 2 (slovy: dvěma) osobními automobily (z toho jeden s tažným zařízením 

v pořizovací ceně 10.880 Kč) v celkové pořizovací ceně 492 964,00 Kč (slovy: čtyři sta devadesát 

dva tisíce devět set šedesát čtyři korun českých) specifikovanými v příloze č. 1 smlouvy (dále jen 

„majetek“). Převádějící ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 zákona prohlašuje, že majetek je pro něj 

na základě rozhodnutí Ing. Kateřiny Škarkové, pověřené řízením sekce ekonomické a správní, 

ze dne 9. května 2022 o trvalé nepotřebnosti hmotného majetku, trvale nepotřebný, a že jsou tak 

splněny všechny podmínky bezúplatného převodu vlastnictví stanovené zákonem. 

2. Vzhledem k tomu, že o další využití majetku neprojevily zájem jiné organizační složky státu 

a o majetek projevil zájem přejímající, je tento majetek v souladu s ustanovením § 22 odst. 

3 zákona převáděn na přejímající. 

 

Článek II 

Předmět převodu a převod majetku 

 

1. Předmětem převodu na základě této smlouvy je majetek, jehož specifikace je obsažena v příloze 

č. 1 tvořící nedílnou součást této smlouvy.  

2. Převádějící prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily bezúplatnému 

převodu majetku.  

3. Převádějící touto smlouvou bezúplatně převádí majetek do výlučného vlastnictví přejímající, 

přejímající majetek do svého výlučného vlastnictví od převádějícího přijímá. 



4. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k majetku a nebezpečí škody na majetku přechází 

na přejímající dnem jeho předání a převzetí (formou podpisu protokolu o předání a převzetí 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran).   

5. Smluvní strany se dohodly, že fyzické předání a převzetí majetku se uskuteční bezodkladně 

po nabytí účinnosti této smlouvy. Kontaktní údaje oprávněných zástupců smluvních stran pro 

fyzické předání a převzetí majetku si smluvní strany sdělí e-mailem bezodkladně po podpisu této 

smlouvy. 

 

Článek III 

Další ustanovení 

 

1. Převádějící prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily bezúplatnému 

převodu majetku. 

2. Přejímající prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem majetku, a že tento stav 

odpovídá jeho stáří a opotřebení. 

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost 

k protokolárnímu převzetí majetku přejímajícím. Odvoz majetku zajistí přejímající na vlastní 

náklady. 

4. Přejímající se zavazuje bezodkladně po převzetí majetku na vlastní náklady zajistit evidenční 

kontrolu a převod majetku v registru vozidel, převádějící se zavazuje poskytnout k tomu 

přejímajícímu veškerou potřebnou součinnost, včetně případného udělení příslušné plné moci. 

 

Článek IV 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, 

že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí převádějící. 

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž převádějící obdrží dva 

a přejímající jeden stejnopis. 

 

 

 

 

V Praze dne 7. 7. 2022  V Praze dne 20. 6. 2022 

 

 

 

 

………………………………………………..  ……………………………………………………. 

Česká republika – Český statistický úřad  Centrum Paraple o.p.s. 

Ing. Kateřina Škarková, pověřená řízením   Mgr. David Lukeš 

sekce ekonomické a správní  ředitel  



Příloha č. 1 

Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu 

Specifikace majetku 

 

 Osobní automobil tov. zn. Škoda Fabia Kombi, RZ 2AP 78 70, VIN TMBJM25J0C3075886, 

r. výroby: 2011, barva: modrá, platnost STK do 29. 11. 2023, stav tachometru: 157 805, obutí zimní, 

příslušenství: rezervní kolo plnohodnotné, zvedák, klíč na kola, trojúhelník, sada letních kol 

na litých discích, poškození: lehce odřené pravé zadní dveře, pořizovací cena: 288 646,00 Kč, 

tažné zařízení v pořizovací ceně 10 880 Kč, umístění automobilu: KS ČSÚ v Hradci Králové; 

 Osobní automobil tov. zn. Škoda Citigo, RZ 3AP 85 49, VIN TMBZZZAAZED609153, r. výroby: 

2013, barva: červená, platnost STK do 21. 7. 2023, stav tachometru: 149 749 obutí zimní, 

příslušenství: rezervní kolo plnohodnotné, zvedák, klíč na kola, trojúhelník, sada letních kol 

na ocelových discích, poškození: ne, pořizovací cena: 204 318,00 Kč, umístění automobilu: ústředí 

ČSÚ v Praze. 

 

Přejímající se zavazuje majetek použít výhradně ve veřejném zájmu, tj. nikoli ke komerčním účelům. 

 

 

 

 

 

 

 


