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Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,  
za kterou právně jedná Ing. Hana Seidlová, ředitelka Územního pracoviště Hradec Králové,  
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, v účinném znění 
IČ: 69797111  
(dále jen „předávající“) 

a 

Povodí Labe, státní podnik    
se sídlem Hradec Králové 3, Víta Nejedlého 951, PSČ 500 03 
zastoupený Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou, na základě pověření ev. č. 61/2012 ze dne 
19. 9. 2012 
zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A, vložka 9473 
IČ: 70890005 
(dále jen „přejímající“) 
 
uzavírají podle ustanovení § 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.“), § 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 a zákona č. 
77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb.,(dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 

SMLOUVU O PŘEDÁNÍ MAJETKU STÁTU 
Č. j.: UZSVM/H/12154/2016-HMSO 

D994160267 

Čl. I. 

1. Česká republika je vlastníkem tohoto majetku: 

pozemky:    

 pozemková parcela číslo 254/2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto 
vodního toku umělé, hodnota v operativní evidenci 3.850,- Kč, 

  pozemková parcela číslo 254/3, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto 
vodního toku umělé, hodnota v operativní evidenci 4.870,- Kč, 

 pozemková parcela číslo 254/5, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto 
vodního toku umělé, hodnota v operativní evidenci 23.170,- Kč, 

 pozemková parcela číslo 254/11, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto 
vodního toku umělé, hodnota v operativní evidenci 5.220,- Kč, 

 pozemková parcela číslo 255/5, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto 
vodního toku umělé, hodnota v operativní evidenci 125.000,- Kč, 

zapsaného na listu vlastnictví č. 1075 pro katastrální území Červeněves a obec Smidary 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním 
pracovištěm Hradec Králové.   

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Prohlášení o vzniku práva 
ze dne 4. 4. 2016, příslušný s uvedeným majetkem hospodařit, a to ve smyslu § 11 zákona č. 
219/2000 Sb. 

 
Čl. II. 

Předávající majetek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy nepotřebuje k plnění svých úkolů. 
Rozhodnutí o nepotřebnosti se v tomto případě nevydává ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 
zákona č. 219/2000 Sb. 



 
Čl. III. 

Předávající předává přejímajícímu majetek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy a přejímající 
tento majetek od předávajícího přejímá. 
  Čl. IV. 

1. Důvodem předání majetku podle této smlouvy je skutečnost, že se na něm nachází koryto 
vodního toku Řečice IDVT 10176824 (pozemky p.p.č. 254/2, 254/3, 254/5 254/11) a 
Křičovský potok IDVT 10176826 (pozemek p.p.č. 255/5), jejichž správa přešla od 1. 1. 2011 
na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 21. 12. 2010 č.j. 35933/2010-15110 a 
dalších usnesení vydaných podle §48 odst. 2 zákona 254/2001 Sb., o vodách, na Povodí 
Labe, státní podnik.   

2. Přejímající se s předávajícím dohodli, že za převáděný majetek neposkytne přejímající 
předávajícímu žádné peněžité plnění.  

Čl. V. 

1.  Předávající prohlašuje, že na převáděném majetku neváznou dluhy, věcná břemena, 
zástavní práva ani jiné právní povinnosti. Předávajícímu nejsou známy žádné skutečnosti,  
na které by měl přejímajícího upozornit. 

2. Přejímající prohlašuje, že je mu současný stav převáděného majetku znám, a že jej v tomto 
stavu přejímá. 

Čl. VI. 

Tato smlouva o předání majetku státu nevyžaduje k platnosti schválení Ministerstvem financí. 
 

Čl. VII. 

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

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na záznam změny podle této smlouvy do katastru 
nemovitostí podá předávající. Dnem doručení tohoto návrhu příslušnému katastrálnímu 
úřadu dochází u převáděného majetku k zániku příslušnosti hospodařit u předávajícího  
a zároveň ke vzniku práva hospodařit u přejímajícího. 

3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze  
na základě písemně uzavřených a číslovaných dodatků smlouvy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno 
vyhotovení je určeno pro potřeby katastrálního úřadu a po jednom vyhotovení obdrží 
předávající a přejímající. 

 
V Hradci Králové dne     V Hradci Králové dne 

 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

 
                  Povodí Labe, státní podnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

               Ing. Hana Seidlová 
       ředitelka Územního pracoviště 
                 Hradec Králové 

Ing. Marie Dušková 
finanční ředitelka 



 


