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18912/C/2018-HMSO 
Č.j.: UZSVM/C/13623/2018-HMSO 

 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, 
za kterou právně jedná Mgr. Pavel Bednařík, ředitel Územního pracoviště České Budějovice, 

Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 

v platném znění  

IČO: 69797111 
(dále jen „povinná osoba“) 

a 

Římskokatolická farnost – prelatura Český Krumlov 
IČO: 42396565, DIČ: CZ42396565, 

se sídlem Český Krumlov, Horní ul. 156, PSČ 38101 
zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České      
republiky, číslo evidence 8/1-05-003/1994 z 1.7.1994 

zastoupená na základě plné moci z 19.2.2018 
Biskupství českobudějovické 
IČO:    004 45 118 
se sídlem   Biskupská 132/4, České Budějovice, České Budějovice 1, PSČ 370 01 
zapsáno v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České 

republiky, číslo evidence 8/1-05/1994 z 1. 7. 1994 
za které jedná  Mons. ThLic. David Henzl, generální vikář  
(dále jen „oprávněná osoba“) 
 
uzavírají podle § 9 odst. 2) zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 428/2012 Sb.“), tuto  
 

 
 
 

DOHODU O VYDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ NEMOVITÉ VĚCI 
 

Č.  18912/C/2018-HMSO/2017/7500 
 
 

Čl. I. 

1. Česká republika je vlastníkem této nemovité věci: 
pozemek pozemková parcela číslo 304 vodní plocha, rybník, zapsaný na listu 
vlastnictví číslo 60000 pro katastrální území Pořešín, obec Kaplice, vedený u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, 
   

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě usnesení prohlášení o 
příslušnosti hospodařit s majetkem státu čj. ÚZSVM/C-15177/2017 HMSO ze dne 21.8.2017, 
příslušný s nemovitou věcí dle odst. 1. hospodařit, a to ve smyslu § 11 odst. 2 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) 
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Čl. II. 

Předmětem dohody je nemovitá věc uvedené v článku I. odstavci 1. této dohody (dále jen 
„předávaný majetek“). 
 

 

Čl. III. 

Předávaný majetek přešel do vlastnictví státu způsobem uvedeným v § 5 odstavci a) zákona                
č. 428/2012 Sb.  
 

 
Čl. IV. 

Oprávněná osoba ve smyslu § 3 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. podala včas a řádně výzvu 
k vydání předávaného majetku. 
 
 

Čl. V. 

1. Touto dohodou povinná osoba vydává předávaný majetek se všemi součástmi, právy a 
povinnostmi oprávněné osobě a oprávněná osoba jej takto přejímá do svého vlastnictví.  

2. Oprávněná osoba prohlašuje, že za předávaný majetek nebyla jí ani jejímu právnímu 
předchůdci poskytnuta žádná náhrada ve smyslu § 5 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb. ani 
vyplacena náhrada ve smyslu § 5 písm. i) zákona č. 428/2012 Sb. 

3. Předávaný majetek není zatížen žádnou z překážek ve smyslu § 8 a je splněna podmínka               
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb.  

 
 

Čl. VI. 

1. Povinná osoba prohlašuje, že předávaný majetek je ve stavu odpovídajícím podmínkám 
stanoveným v § 12 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. 

2. Oprávněná osoba prohlašuje, že je se stavem předávaného majetku srozuměna.  
 
 

Čl. VII. 

1. Tato dohoda podléhá schválení Státním pozemkovým úřadem ve správním řízení.  
2. Veškerá práva a povinnosti spojená s vlastnictvím předávaného majetku přecházejí 

na oprávněnou osobu dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného 
pozemkového úřadu. 

 
 

Čl. VIII. 

1. Dohoda je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 
2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 

příslušného pozemkového úřadu pouze za předpokladu, že dohoda byla uveřejněna 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). 

3. Povinná osoba zašle tuto dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody. Povinná osoba předá oprávněné 
osobě doklad o uveřejnění dohody v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., 
jako potvrzení skutečnosti, že dohoda nabyla účinnosti. 

4. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že dohoda 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 
dohody. 



3 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této dohodě stanoveno jinak, řídí se práva a 
povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., zákonem č. 219/2000 Sb. a zákonem č. 
428/2012 Sb. 

7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této dohody jsou možné pouze 
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků 
dohody. 

 
8. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení, jedno vyhotovení obdrží Biskupství českobudějovické, jedno vyhotovení bude 
určeno pro Státní pozemkový úřad a jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického 
práva vkladem do katastru nemovitostí.  

9. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 
 
V Českých Budějovicích, dne V Českých Budějovicích, dne 
 

Česká republika – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 

 
 
 
 
 

 
Římskokatolická farnost – prelatura Český 
Krumlov 

 

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

Mgr. Pavel Bednařík 
ředitel Územního pracoviště České Budějovice 
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 

Mons. ThLic. David Henzl 
generální vikář 

Biskupství českobudějovické 

2.  


