
DAROVACí SMLOUVA
Č.j. MV-64981-34/SIK5-2014

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 96~/~ 17n ~4 Pr:::lh::l 7
IČ: 00007064
Zastoupená:. _

ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací

dále jen "dárce"

Český hydrometeorologický ústav, p.o.
Sídlo: Na Šabatce 2050/17, 14306 Praha 4 - Komořany
IČ: 00020699
Statutární orgán - zastupující: _

ředitel Českého hydrometeorologickét1o ústavu

a

dále jen "obdarovaný"

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 22 zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v souladu s § 14 vyhlášky
Ministerstva financí Č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních
organizací s majetkem státu, uzavírají tuto

Darovací smlouvu
dle § 2055 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Či. I.
Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra má na základě ustanovení § 9 odst.1
zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnost k hospodaření s majetkem, který je
včetně pořizovacích cen specifikován v příloze Č. 1 této smlouvy (dále jen .• věci movité").
Souhrnná pořizovací hodnota těchto věcí movitých je 638668,61 Kč.

ČI. II.
Věci movité jsou ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
pro dárce trvale nepotřebné.

ČI. III.
Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k věcem movitým uvedeným
v článku I. této smlouvy se všemi jejich součástmi a příslušenstvím do výlučného
vlastnictví obdarovaného a obdarovaný věci movité přijímá. Dárce prohlašuje, že věci
movité nejsou zatíženy žádnými dluhy ani žádnými jinými právy třetích osob, jejichž



uplatnění by mohlo bránit obdarovanému v řádném užíváni, a že mu nejsou známy
žádné závady, na které by měl povinnost přejímajícího upozornit.

Či. IV.

Smluvní strany se dohodly, že obdarovaný převezme věci movité bez zbytečného
odkladu po podpisu této smlouvy ve skladu Ministerstva vnitra Svojšice u Kollna
a převzetí věcí movitých písemně potvrdí. Kontaktní osobou za dárce se určuje paní

Obdarovaný zajistí převzetí a odvoz věcí movitých na vlastní náklady. Současně
prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že věci movité byly u dárce v užívání
a vykazují tedy určité opotřebení.

ČI.V.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Obě
smluvnl strany obdrží po dvou stejnopisech. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu
před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném projednání, je projevem jejich
svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součást! této Smlnll\l\/ i~ příloha Č. 1 - Vi7 ČI. I. (1 list), příloha Č. 2 zůstatkové
hodnoty (1 list)
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Seznam věcí movitých ke smlouvě MV-64981-34/SIKS-2014

Příloha Č. 1 ke smlouvě MV-64981-34jSIK5-2014

p.Č Nomenklatura Název materiálu Typ materiálu Sér~čiSJo__ 1 Množství I Hodnota JDatum pořízeni- -1
329 64400019000 Článek útlumový 8491 A 10 DB 31.12.99,
330 64400019000 Článek útlumový 8491 A 10 DB 31.12.99
331 64400019000 Článek útlumový 8491 A 10 DB 31.12.99
332 64400020000 Článek útlumový 8491 A 30 DB , 31.12.99
333 64400020000 Článek útlumový 8491 A 30 DB tj 31.12.99
334 64400020000 Článek útlumový 8491 A 30 DB 31.12.99
362 64550063000 Sonda měřící DC URV5 Z2 395.1019.04 Itj 31.12.99
363 64550064000 Sonda HF URV5 Z7 395.2615.02 ' ti 31.12.99
364 64550064000 Sonda HF URV5 Z7 395.2615.02 ~ 31.12.99
384 66500142000 Tester akumulátorů INFITY II ROBBE 26.1.01
397 66710054000 Zařízení odsávací SC 7000 31.12.99
405 66710173000 Odsávačka cínu EL230 20.6.02
955 64030070000 Milivoltmetr URVS5 It 31.12.97
959 64040062000 Wattmetr včetně příslušenství NAP ROH OE SCHWARZ ~ •.. -._- s- ~ -~.- 31.12.97---- --_.- ..... _ ~-~_ .. _.,....-...-
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Hodnoty k 31.5.2018 Příloha Č. 2 ke smlouvě MV-64981-34jSIKS-2014

Zústatková
Pořizovací Normální účetní

Inv.maj. Nomenklatura Název Typ Výrobní číslo
hodnota odpis hodnota

k 31.5.2018

I
10603120 064030070000 Milivoltmetr URV55 #844864\0032 { ___ 52173,12-

\10603127 064040062000 Wattmetr NAP ROHDE SCHWARZ #845107\0011 f Sll79.75 
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