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SMLOUVA  
o převodu práva hospodařit s majetkem státu do příslušnosti hospodařit s 

majetkem státu  
 

č. O994220070 
č. S/ŘVC/127/R/Inom/2022 

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

Smluvní strany 

Předávající 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové   
zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem 
IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

 vložka 9473 
 

jako předávající na straně jedné (dále jen „předávající") 
 
 

Přejímající 
 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu zřízení Ministerstvem 

dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM 

ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 a 12 

se sídlem:  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zastoupené:  Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem 
IČO:    67981801 

DIČ:    CZ67981801 
 

jako přejímající na straně druhé (dále jen „přejímající") 
 
 

I. 

Česká republika je vlastníkem a předávající má na základě zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v 
platném znění, a zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, právo hospodařit s hmotným movitým majetkem, 
plastovým molem (dále jen „předmět smlouvy“). 

Specifikace a účetní hodnota předmětu smlouvy: 

DHM č. 9051015720 
Rok výroby: 2011 

Pořizovací hodnota: 1 643 249 Kč bez DPH 
Technický popis: Jedná se o evidované plavební zařízení v Plavebním rejstříku ČR 201 952 PL o délce 
49m, šířce 1 m a dále jej tvoří 8 ks příčných lávek o délce 5 m. Lávky jsou složeny z umělohmotných 
segmentů systému JETFLOAT. 
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II. 

 

Předávající převádí právo hospodařit k předmětu smlouvy na přejímajícího ke dni účinnosti této 
smlouvy a přejímající k tomuto datu předmět smlouvy do své příslušnosti hospodařit přejímá. 

 

III. 

Právo hospodařit předávajícího k předmětu smlouvy je převáděno do příslušnosti hospodařit 
přejímajícího bezúplatně.  
 

IV. 

 

Předávající se zavazuje fyzicky předat přejímajícímu předmět smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti 
této smlouvy. O předání a převzetí předmětu smlouvy bude mezi smluvními stranami sepsán předávací 
protokol.   
 

V. 

 

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám fyzický stav předmětu smlouvy. 
 

VI. 

Předávající prohlašuje, že na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy ani jiná práva třetích osob, 

povinnosti či právní vady. 
 

VII. 

Důvodem převodu práva hospodařit k předmětu smlouvy je majetkoprávní vypořádání v rámci stavební 
akce „Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi – Přístaviště Litoměřice“.  

 

VIII. 

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Předávající prohlašuje, že má vytvořený ucelený 
program compliance opatření, v jehož rámci se vymezuje proti protiprávnímu či jinému nekalému 
jednání, jeho vzniku předchází, jakož i má zavedeny mechanismy k jeho odhalování. Program 

compliance opatření je dostupný na webové stránce www.pla.cz. 

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby 

nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů. Smluvní strany si neprodleně oznámí důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to 
bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti. 

 

IX. 

 

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, všechny s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 
po jednom výtisku. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a 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 (o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 

registru smluv“). 

 

http://www.pla.cz/
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X. 

 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně metadat, případných dodatků 
a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv a s jejím uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. 
Předávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je přejímající srozuměn. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím. 

 

XI. 

 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že se její obsah 
shoduje s vážným a svobodným projevem jejich vůle, a že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých skutečností. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy 
 

XII. 

Ministerstvo zemědělství, které vykonává funkci zakladatele předávajícího, vydalo dle platného Statutu 
Povodí Labe, státní podnik k této smlouvě předchozí souhlas k nakládání s určeným majetkem. 
 
 
 
V Hradci Králové dne ......…...............            V Praze dne.............……….…............ 

 

 

 

 

 

 

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

za předávajícího                                      za přejímajícího  

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel                 Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

 


