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či „MW /á/400 /02“/6 
Smlouva 

0 bezú latném řevodu a změně )říslušn0sti hos )0(lžıřit s nıaťetkenı stá tuI 

Smluvní strany, tj 

Ředitelství silnic žı dálnic České republiky, státní příspěvkovzl organizace 
se sídlem; Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390, 
zastoupenéi  ředitelem úseku Provozovatele elektronického mýta 
(dalejen: ,,předávající“)

8 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem Budějovická 7/1387, 140 96 Praha 4 
IČO: 71214011, DIČ: CZ71214011 
Zastoupené:  generální ředitelkou Generálního ředitelství cel 
(dále jen ,,přejimající“) 

uzavírají V souladu S ustanovením § 55 odst. 3 zak. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích, ve Znění pozdějších předpisů. a podle ustanovení § 14 

vyhlášky č. 62/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu: 

Článek I 

Předmět smlouvy 

1. Předávající na základě Smlouvy O poskytování služeb souvisejících sprovozeın 
Elektronickeho systemu výkonového zpoplatnění vybraných pozemních koınunikací vČeSke 
republice, která byla mezi Českou republikou ~ Ministerstvem dopravy Ceské republiky a 

konsorciem společností Kapsch uzavřena dne 29. 3. 2006, je příslušný hospodařit jako 
organizační složka statu s níže specifikovanými 3 kusy motorových vozidel. Jde O vozidla typu 

 kterájsou determinována těmito údaji: 

a) - VIN: RZ:  
b) - VIN: RZ:  
c) - VIN: RZ:  

(dále jenì “motorová vozidla“ nebo ,,majetek“). 

2. Předàvající touto smlouvou bezúplatně převádí Svoji příslušnost hospodařit S motorovýnıi 
vozidly specifikovanými v předchozím odstavci, a to přejímajícímu, který tento majetek do sve 
příslušnosti hospodařit přejíma. 

3. Nedílnou součástí předmětu bezúplatného převodu příslušnost hospodařit s motorovými 
vozidly podle této smlouvy je i Specialní výbava každého motorového vozidla podle následující 
specifikace: 

- střešní majáková rampa.



(ˇÍIžin‹*l\' li 

1 Piˇcdži\/niıci pi`<,›lilnŠiı_ic. ke inu ncni /vnž1ın‹>` že b\_ nn |wi“ť,‹lz'i\v'żiıin`ťıii ıiıziinžllflı \z'ži/l\, 7_ćı\`z.i/l\\j Li 

pOliledši\/ˇl<4\;` \v'ŮCfi liˇclím Osáibžiın ncbo pı“zi\“ni \v`ćidy., 21 ke není ‹›ın«ž/,cıi \v nliSp‹>ıi0\vziıii .×; [ıınıu 
nıčij€,tlx€,ın 

Z Piˇ`c_iíınz\_iící pmlilžišiıjc, že je mu 5I2x\-` nižıjclku iıwdcıićlio \v Člćinlxu l lćlo Sıiıl0n\-'_y 7,iııiın ii 

Žcjcj v tomu) Slživiı pi“ejiinż'i. 

(ˇÍIžiıı(čl‹ lll 

Předàvajici je Slčilní příS|›čvl‹O\/Oiı 0ı>gêiıii/.žáci 7_í“í/.onou ke dni l. ledna l<)9>7„ żı lu 7.ıˇ`iˇ/,0\-`;-içi 

listinou l\/lini:šicı“St\v'a ‹lOprči\v'_y żi S[)<>jiˇi dne l l lZ |0<)<› 

."\‹ z` = ek [V 

Pi`e_iíınající je mganizžičıii složkou Státu Zıˇ`i[.eıiOiı /i.ê'ıl\“‹mciii Č. 185/2()(.>4 Sb., O (`elní Spizivè (`ŤcSl‹ć 
i“cpublil\“y. 

{'}‹ 
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O trvalé ı“ıep(>třebnoS1i převžíděnélio majelku bylo V souladu S usl. §14 Oálsti 7 Zěık. Č 219/2()()<) 
Sb., O majetkiı Ceské republiky a jejím vystupovˇěıní v piˇżívnícli vztazícli, ve mění 1J‹)Z‹lčjŠícli 
předpisů, rozhodnuio Oprávıiěnou osobou piˇ`€dč'iVż1jícíliO dne 29. 2. 2()lö.

~ 

\^‹< ;;\ nek VI 
Učelııí hodnotžı pıˇ`0vaděııélı0 ın‹›t‹›r‹›vólı‹› vozidla 

l, Změna příslušnosti hospodařil S ınajc1l‹ein stěnu podle usl. čıl. l tělu Smloiıvy se ı“cžıli7.nj0 
bezúplalnè. 
Z Účeliií hodnola je‹lnOtlive'li(> mO1oı`Ov‹šh(› vO7.idla, spccií“ˇıl‹O\/`žinýCli V Oúlslavci l člzinku l 

této Smlouvy pod písmeny 8), b) či 0), činí ke dni nčıbylí úćiıinosti této srnlouvy 2 465 ('›(›(),~žl() l\'C 

(slovyv clvži miliony Čiyři Sta šedesát pěi tisíc Šest Set šedesát lx'Oi`Lın čcskýcli, 40 hżilć.ř`ů`) 
3, (ľclková Ĺžčelıií hodnota 3 kusů ın‹)lOı“O\/y'cli vozidel činí ke dni nabytí Ličinnbsíi této 
Snil<›uvy 7 3% 98l\20 Kč (Sl‹>v_\/I sedm inilí‹›ıiL"ı tři sla dc\-'êi‹lcSżiI šest tisíc ‹lc\/či S01 Osımlcsíiı 
jedna korun českých, 20 haléřů). 

Článek VII 
Znıěna pıˇ`íslııšn(›sli lı0SpOd:ııˇ`il S převáťlčııýııı m‹›[‹›ı'Ovýnı vozídlenı 

Kc změně pıˇ`íSluŠnOSIi liOSp()(lařiı přcvči<lčıi_\'/ıni ın‹›IOi“o\/3'v'ıni vOZ.idly podle této Sıı'il‹›u\v[\;' 

cíoclıěızí dnem jejich íˇ`yZic.l<y'm převzeıíni pıˇ`ejímajícíin, lb je dnem podpisu pí`cdži\vćıcilıO 

pı`Olˇ‹›l<‹›liı Odpovčdıiýnii pı`acO\vˇıiílx'y piˇ“e<lávajícílio ćı přęiíınžijicílio. 

Čıánøıx Vııı 
Závazek pıˇ'edáv;ıjícílı0 

Př0(lż'ı\/žıjíc,i í`y7_i‹:l‹y předčí najednou motorová \/o7,ìdlżı v pı`<›\/Ozuscliopnéın stavu tak, aby 
Splnovalżi pbdınínky pro provoz na pozemních kOniunil<acích Sl'aii‹)\v'eiié plalnými pržıvníıni 
předpisy, Zęiıiićıiži aby Stav pí`cdč'ı\/aıiýcli ıiiolowvýcli \v/O/,ićícl či jęjicli pıˇíslušcnslví byl v Snuladiı
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s ustanovením § 38 odst. I písm a) až D zéıkona Č 56/Z001 Sb., O po(|miııl<čiclı provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů 

Čıánøk ıx 
Závazek přejímajíciho 

Přejímající fyzicky převezme motorová vozidla najednou, řádně a včas, żı to ve lhůtě stanovené 
touto smlouvou. 

Článek X 
Lhůta pro předání a převzetí motorového vozidla 

1. Předávajíci motorová vozidla, která jsou předmětem teto smlouvy, fyzicky předá 
přejímajícímu nejpozději do 15 dnů ode dne. kdy předavající vyjme motorová vozidla 
pravoplatně ze své účetní evidence, nejpozději však do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy, a přejimající tato motorová vozidlo nejpozději v uvedené lhůtě převezme. 

2. Předavající přejímajicího vyzve k fyzickému převzetí motorových vozidel minimálně 3 

pracovní dny před Sjednaným dnem převzetí, nejpozději však 3 pracovní dny před koncem lhůty 
stanovené v předchozím odstavci. 

Článek X1 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2. Tato smlouva může být změněna pouze vzájemnou dohodou smluvních stran, a to formou 
písemných a číslovaných dodatkú k této smlouvě. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, přičemž přejimajícímu a 
předávajicímu náleží vždy jedno vyhotovení této smlouvy. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že obsah této Smlouvy považují za určitý a Srozumitelný a 
že jím jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou rozhodující pro pravoplatné uzavření této 

Smlouvy. Na základě toho přistupují Zástupci obou smluvních stran k jejímu podpisu. 

V Praze V Praze dne Ž 5 'U7' Žlllfi 

 
ředitel úseku generální ředitelka 

Provozovatele elektronického mýta Česká republika - Generální ředitelství cel 
Řędiıęıxıvá Sııniø zx đáıniø ČR

3


