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ZÁPIS O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI S OSOBNÍMIBEZÚPLATNĚ HOSPODAŘIT

OCHRANNÝMI POMŮCKAMI PRO BOJ S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

č. 1

Níže uvedené strany

1. Česká republika- Ministerstvo zdravotnictví

Organizační složka státu

se sídlem Palackého náměstí 4, Praha 2, 128 01

IČO: 00024341

Právně jednající: Mgr. Andrea Češelská, ředitelka odboru hospodářské správy

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

datová schránka: pv8aa×d

(dále jen „Převodee“)

2. Česká republika – Hygienická stanice hlavního města Prahy

Organizační složka státu

se sídlem Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 71009256

právně jcdnající MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

datová schránka: zpqai2i

(dále jen „Nabyvatel“)

(Převodce a Nabyvatel dále společně jen „Strany zápisu“)

Strany zápisu uzavírají dle ustanovení § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení

§ 14 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu

a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozděj ších předpisů, tento Zápis o změně

příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu (dále jen „Zápis“).

Preambule

1. Převodce tímto Zápisem naplňuje usnesení vlády České republiky č. 405 ze dne

9. 4. 2020 v souladu s nímž platí, že Převodce pořizuje osobní ochranné, zdravotnické

prostředky a další vybavení potřebné k řešení a prevenci epidemie onemocnění



COVID-19, ve veřejném zájmu, a je oprávněn tyto prostředky pořizovat i za účelem

jejich distribuce státním a nestátním subjektům.

2. Účelem tohoto zápisu .ie proto naplnit veřejný zájem na převodu níže specifikovaných

prostředků pro boj se shora uvedeným onemocněním tak, aby tyto prostředky byly

efektivně a bezúplatně distribuovány osobám zapojeným do boje proti onemocnění

COVID-19.

Čl. I.

Předmět zápisu

1. Tento zápis upravuje podmínky bezúplatné změny příslušnosti hospodařit s majetkem

státu z Převodce na Nabyvatele.

2. Česká republika je výlučným vlastníkem níže uvedených hmotných movitých věcí:

Evidenční/sériové Jednotková cena Konečná jednotková Počet
Produkt

číslo v Kč cena v Kč ks

Respirátory s

účinností 94 Rcspirator Powecom: KN95:
% - 98,9 % 95,92 383 680,- 4000

(FFP2, N95,

GB2020-2006; ID

KN95)

1273

(dále společně jen „Majetek“).

3. Hodnota Majetku vedená v účetní evidenci Převodce činí 383 680 Kč (slovy: tři sta

osmdesát tři tisíce šest set osmdesát korun českých).

Čl. II.

Prohlášení Stran zápisu

1. Převodce prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

oprávněn provést změnu příslušnost hospodařit s Majetkem za podmínek upravených

tímto Zápisem na Nabyvatele

2. Nabyvatel prohlašuje, že je v souladu S právními předpisy oprávněn od Převodce

přijmout Majetek do své příslušnosti hospodařit za podmínek upravených tímto

Zápisem.



Čl. III.

Změna příslušnosti hospodaření

1. Změna příslušnosti hospodařit s Majetkem z Převodce na N abyvate | e nastává dnem

účinnosti tohoto Zápisu.

2. N obyvatel prohlašuje, že souhlasí se změnou příslušnosti hospodařit s uvedeným

Majetkem a že dnem fyzického předání a převzetí přechází na Nabyvatele veškerá práva

a povinnosti, vážící se k Majetku.

3. Konkrétní termín předání a převzetí Majetku bude stanoven na základě dohody

kontaktních osob Stran zápisu.

4. O fyzickém předání a převzetí Majetku bude mezi Stranami zápisu sepsán protokol.

5. Převodce pověřuje k podpisu protokolu o fyzickém předání a převzetí Majetku

zaměstnance Převodce,

6. Nabyvatel pověřil k fyzickému převzetí Majetku, k podpisu protokolu o fyzickém

předání a převzetí Majetku státu zaměstnance Nabyvatele

7. Místem předání a převzetí Majetku je sídlo Nabyvatele.

8. Převodce je oprávněn od tohoto zápisu odstoupit v případě, že Nabyvatel bez

předchozího písemného souhlasu Převodce Majetek užijev rozporu s účelem uvedeným

v Preambuli.

9. Převodce a Nabyvatel činí nesporným, že Majetek bude předán prostřednictvím třetí

osoby N abyvatel i .

Čl. IV.

Závěrečná ujednání

1. Vzájemné vztahy Stran zápisu, které nejsou výslovně upraveny v tomto zápisu, se řídí

právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o

majetku České republiky ajejím vystupování v právních vztazích, a zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník.

2. Veškeré změny nebo doplňky tohoto Zápisu jsou vázány na souhlas Stran zápisu a

mohou být provedeny, včetně změn příloh či záhlaví Zápisu, po vzájemné dohodě pouze

formou písemného dodatku k tomuto Zápisu. Dodatky k Zápisu musí být řádně

označeny, pořadové vzestupně očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými

osobami Stran zápisu. Jiná ujednáníjsou neplatná.

3. Strany zápisu sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že

písemnosti se zasílají v elektronické podobě do datových schránek. Nelze-li použít



datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na

kontaktní adresu uvedenou v záhlaví tohoto Zápisu nebo prostřednictvím e-mailových

adres kontaktních osob Stran zápisu uvedených v záhlaví Zápisu.

4. Bude-li tento Zápis uzavírán v listinné formě, jc vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z

nichž každá Strana zápisu obdrží jedno (1) vyhotovení. Bude-li tento Zápis uzavřen v

elektronické podobě, obdrží každá Strana zápisu příslušný elektronický soubor opatřený

elektronickými podpisy oprávněných osob obou Stran zápisu.

5. Tento Zápis jc platný a účinný dnem, kdy podpis připojí Strana zápisu, která jCj

podepisuje jako poslední.

V Praze dne V Praze dne 6. 8. 2021

Za Převodce: Za Nabyvatele:

MUDr. Zdeňka Jágrová

Digitálně „podepsáno kvalitikovaným elektronickým podpisem“

Mg ľ.
podepsal Mgr.

Andrea
Cese ska'

Andrea Datum:

Cešelská
2021.0806

_______________________ ______________________

Česká republika Česká republika – Hygienická stanice

Ministerstvo zdravotnictví hlavního města Prahy


