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Smlouva o změně příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu 
 

 

 

 
uzavřená v souladu s § 55 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 
Sb.“) a § 14 a násl. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních 
složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 62/2001 Sb.“) 
 

 

(dále jen „smlouva“) 
 

 

mezi smluvními stranami 

 

Státní zemědělský intervenční fond 
Se sídlem : 110 00 Praha - Nové Město, Ve Smečkách 801/33 

Zastoupený : Jiřím Korolem  
            ředitelem Odboru správy 

IČ : 48133981 

Bankovní spojení : ČNB, Praha 1 

Číslo účtu : 3926001/0710 

(dále také „předávající“) 
 

 

a 

 

 

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Se sídlem: 656 06 Brno, Hroznová 2 

jejímž jménem jedná : Ing. Daniel Jurečka, ředitel  
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Ing. Josef Svoboda, ředitel Odboru kontroly 
zemědělských vstupů 

IČ : 00020338 

Bankovní spojení : ČNB, Praha 1 

Číslo účtu : 87425641/0710 

(dále také „přejímající“) 
 
 
 
      I. 

 

   1.  Předmětem této smlouvy je převod příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu, se 

        kterým hospodaří předávající v souladu s § 6b odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním  
        zemědělském intervenčním fondu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

        předpisů, a který bude sloužit k plnění úkolů přejímajícího. 
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2. Movitým majetkem určeným k převodu je 54 ks GMS v celkové pořizovací hodnotě 
4 916 749,34 Kč. Soupis je uveden v příloze č. 1 smlouvy, která je nedílnou součástí 
smlouvy. 

 

3. Movitý majetek uvedený v 2. odstavci tohoto článku je veden v účetní evidenci 
Státního zemědělského intervenčního fondu. 

 

4. Touto smlouvou předávající převádí movitý majetek uvedený v odstavci I. tohoto článku 
ze své příslušnosti hospodařit s majetkem státu do příslušnosti hospodařit s majetkem 
státu přejímajícího a přejímající ho do své příslušnosti hospodaření přejímá. 

 

 

II. 

 
1. Movitý majetek uvedený v článku I. této smlouvy potřebám Státního zemědělského 

intervenčního fondu neslouží, a byl proto rozhodnutím Likvidační komise Státního 
zemědělského intervenčního fondu ze dne 1. 8. 2016 prohlášen podle ustanovení § 14 
odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, za majetek pro Státní zemědělský 
intervenční fond trvale nepotřebný. 

 

2. Přejímající využije movitý majetek uvedený v článku I. k zabezpečení výkonu své 

činnosti. 
 

 

III. 

 
1. Předávající movitý majetek uvedený v čl. I. této smlouvy předává přejímajícímu v účetní 

hodnotě, v jaké ji vede ke dni účinnosti této smlouvy ve svém účetnictví. K tomuto datu 

jej ze svého účetnictví vyřadí a k témuž dni jej přejímající do svého účetnictví zařadí. 
 

2. Zůstatková hodnota předávaného movitého majetku k 1. 1. 2016 a datum pořízení tohoto 

majetku je uveden na soupisu majetku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 

3. V souladu s § 16 odst. 1 vyhlášky č. 62/2001 Sb. se za předání movitého majetku       

neposkytne peněžité plnění. 
 

4. Přejímající prohlašuje, že je mu znám technický stav předávaného majetku ke dni 
jeho převzetí a že jako takový jej přejímá. 

 

 

   IV. 

 
1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, že byla sepsána 

na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. 
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3. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží dva stejnopisy. 
 

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

k prvnímu dni měsíce následujícího po datu podpisu. 

 

 

 

 

 

V Praze dne :                                                      V Brně dne : 

 

Předávající:           Přejímající:   

 

 

 

…………………………………….                       ……………………………………. 
Jiří Korol                                                  Ing. Daniel Jurečka 
ředitel Odboru správy  Státního  ředitel Ústředního kontrolního a  
zemědělského intervenčního fondu                          zkušebního ústavu zemědělského               
 
 


