
SMLOUVA 

o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem 
státu 

uzavřená podle ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku české 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
a§ 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu 

a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské nám.7, 702 00 Ostrava 
IČO : 71009396 
DIČ : CZ 71009396 
zast. ředitelem : RNDr. Petrem Hapalou 

jako poskytovatel zdravotní péče - státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem 
zdravotnictví ČR nezapsaná do obchodního rejstříku 

{dále jen „předávající) 

a 

Psychiatrická nemocnice Brno 
Húskova 2, 618 32 Brno - Černovice 
IČO : 00160105 
DIČ : CZ00160105 
zast. ředitelem : MUDr. Markem Radimským 

jako poskytovatel zdravotní péče - státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem 
zdravotnictví ČR nezapsaná do obchodního rejstříku 

(dále jen „přejímající") 

prohlašují, že jsou způsobilí k právnímu jednání a uzavírají níže uvedeného dne, 
měsíce a roku tuto smlouvu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit 

s majetkem státu k věci movité. 

I. 

česká republika je vlastníkem a předávající je příslušný hospodařit s movitým majetkem 
státu, umístěným na adrese Jugoslávská ul. 772/17, Brno, a to s Autoklávem GE 446 EC-
18200, inv.č. OV_DHM_101341, rok výroby a rok pořízení 1998, pořizovací cena 
1 , 840. 000 ,-Kč , zůstatková cena O, doba používání převyšuje minimální dobu odepisování 
pro danou odpisovou skupinu. Předmětný majetek byl dle rozhodnutí statutárního orgánu 
předávajícího ze dne 22.8.2013 prohlášen za trvale nepotřebný. 



li. 

1. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod příslušnosti hospodařit s majetkem 
uvedeným v čl. I. této smlouvy z předávajícího na přejímajícího , a to s účinností 
od 1. 8. 2017. 

2. Důvodem změny příslušnosti hospodařit s majetkem uvedeným v čl. I. této smlouvy 
z předávajícího na přejímajícího je trvalá nepotřebnost pro předávajícího a jeho 
hospodárnějš í využití přejímajícím k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci jeho 
působnosti. 

3. Přejímaj ící prohlašuje, že je seznámen se stavem předávaného majetku a že jej v tomto 
stavu přejímá. 

4. V souvislosti s předávaným majetkem nepřevádí předávající přej ímajícímu finančn í 
prostředky . 

Ill. 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 1. 8. 2017. Dnem 
účinnosti smlouvy přecházejí na přej ímajícího všechna práva a povinnosti vážící se 
k majetku uvedeném v čl. I. této smlouvy, jakož i nebezpečí škody na něm . 

2. Vzhledem k obsahu Oznámení z MZ ČR č.j .: MZDR 16210/2016-07/7/0MS tato smlouva 
nepodléhá schválení Ministerstva zdravotnictví ČR. 

3. Touto smlouvou se mění příslušnost hospodařit s majetkem státu a to tak, že strana 
předávající pozbývá příslušnost hospodařit s majetkem uvedeným v čl. I. a zakládá se 
příslušnost hospodařit s majetkem uvedeným v čl. I. pro stranu přejímající. 

4. Přejímající se zavazuje, že bez zbytečných odkladů po nabytí účinnosti této smlouvy 
zajistí zanesení majetku uvedeného v čl. I. této smlouvy do své evidence. 

IV. 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou 
vyhotoveních obdrží každý z účastníků smlouvy. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen na základě písemného dodatku podepsaného 
oběma smluvními stranami. 

3. Fyzické předán í a převzetí majetku uvedeného v čl. I. této smlouvy se uskutečn í do 15-ti 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Předávající a přejímaj ící si toto fyzické 
předání a převzetí písemně potvrdí písemným zápisem. Současně s fyzickým předáním 
majetku předá předávající přejímajícímu dokumentaci vztahující se k převáděnému 
majetku, včetně inventárních karet. 

v. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, že je 
v celém svém obsahu výrazem jejich pravé a svobodné vůle , že nebyla uzavřena v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují jejich oprávnění zástupci své 
vlastnoruční podpisy. 

V Ostravě dne f .f: .. 2017 V Brně dne 1:!r.: .. 2017 

Zdravotnf ústav se fdl 
Za předávajícího: Partyzánské nám 7 s 

70
;m v Ostravl 
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ředitel 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 




