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9802/OSU/2019-OSUR  

j.: UZSVM/OSU/8407/2019-OSUR 
 

eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových 
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, 
za kterou právn  jedná Ing. Karol Siwek, editel Územního pracovišt  Ostrava 
na základ  P íkazu . 6/2014, v platném zn ní 

O: 69797111 
(dále jen „p edávající“) 
 
 
a 
 
 
Lesy eské republiky, s.p. 
se sídlem P emyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zapsán v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. AXII, vložka 
540 

: 42196451, DI : CZ42196451           
zastoupený Ing. Josefem Vojá kem, generálním editelem 
zastoupen na základ  Pov ení ze dne 14. 1.2019 Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím 
Správy tok  - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek 
(dále jen „p ejímající“) 
 
uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní, § 55 
odst. 3 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 219/2000 Sb.“), a § 14 a násl. 
vyhlášky . 62/2001 Sb., o hospoda ení organiza ních složek státu a státních organizací 
s majetkem státu, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákona . 77/1997 Sb., o státním podniku, ve 
zn ní pozd jších p edpis , tuto 
 
 

S M L O U V U 
O P EDÁNÍ MAJETKU, ZÁNIKU P ÍSLUŠNOSTI HOSPODA IT S MAJETKEM STÁTU 

A VZNIKU PRÁVA HOSPODA IT S MAJETKEM STÁTU 
. UZSVM/OSU/8407/2019-OSUR 

 
 

l. I. 
1. eská republika je vlastníkem a Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na 

základ l. CXVII bodu 14. zákona . 320/2002 Sb., o zm  a zrušení n kterých zákon  
v souvislosti s ukon ením innosti okresních ú ad , ve zn ní pozd jších p edpis , p íslušný 
hospoda it ve smyslu § 9 zákona . 219/2000 Sb. s následujícími nemovitými v cmi: 

Pozemky: 

Parcela Vým ra 
v m2 Druh pozemku Zp sob využití Zp sob 

ochrany 
etní 

hodnota v K  
pozemková 

1674/3 7160 ostatní plocha jiná plocha  34.235,00 

pozemková 
1683/2 565 ostatní plocha jiná plocha  2.825,00 

zapsanými na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Vápenná, obec Vápenná, 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Olomoucký kraj, Katastrálním 
pracovišt m Jeseník. 
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2. P ejímající je státní podnik, založený zakládací listinou Ministerstva zem lství eské 
republiky dne 11. 12. 1991, .j. 6677/91-100. 

 
l. II. 

edávající nemovité v ci uvedené v l. I. této smlouvy nepot ebuje pro pln ní svých úkol , proto 
bylo o nich, jako o majetku nepot ebném, rozhodnuto dne 11. 6. 2019 rozhodnutím                     
.j. UZSVM/OSU/895/2019-OSUR. 

 
l. III. 

1. P edávající nemovité v ci uvedené v l. I. této smlouvy se všemi sou ástmi (b ehové porosty, 
trvalé porosty), právy a povinnostmi p edává p ejímajícímu. Zánik p íslušnosti hospoda it na 
stran  p edávajícího a vznik práva hospoda it s tímto majetkem ve prosp ch p ejímajícího 
nastává okamžikem, kdy návrh na zápis práva dle této smlouvy došel p íslušnému 
katastrálnímu ú adu.  

2. D vodem p edání majetku státu uvedeného v l. I. této smlouvy je skute nost, že se jedná o 
pozemky pot ebné ke správ  vodního  toku - Vápenský potok, IDVT 10216016, HP 2-04-04-
083, jenž je dle ur ení správce drobných vodních tok  Ministerstva lesního a vodního 
hospodá ství ER . j. 33050/OSS/85 ze dne 27. 1. 1985 ve správ  p ejímajícího. 

3. P edávající a p ejímající se dohodli, že za majetek p edávaný podle této smlouvy p ejímající 
neposkytne p edávajícímu žádné pen žité pln ní ani náhradu. 

 
l. IV. 

1. Ob  smluvní strany výslovn  souhlasí s tím, aby byl proveden zápis formou záznamu 
k nemovitým v cem uvedeným v l. I. této smlouvy o p edání majetku, zániku p íslušnosti 
hospoda it a vzniku práva hospoda it s majetkem státu do katastru nemovitostí vedeného 
u Katastrálního ú adu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracovišt  Jeseník. 

2. Návrh na záznam zm n podle této smlouvy u p íslušného pracovišt  katastrálního ú adu 
zajistí p edávající. 

 
l. V. 

1.  Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v pr hu vyjednávání o této smlouv  vždy 
jednaly a postupovaly estn  a transparentn  a sou asn  se zavazují, že takto budou jednat  
i p i pln ní této smlouvy a veškerých innostech s ní souvisejících. 

 
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a p ijmout taková opat ení, aby nedošlo  

ke vzniku d vodného podez ení na spáchání trestného inu i k samotnému jeho spáchání 
(v etn  formy ú astenství), v d sledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být p tena odpov dnost podle zákona . 418/2011 Sb., o trestní odpov dnosti 
právnických osob a ízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpov dnost fyzických osob 
(v etn  zam stnanc ) podle trestního zákoníku, p ípadn  aby nebylo zahájeno trestní 
stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran v etn  jejich zam stnanc  podle platných právních 

edpis . 
 
3. P ejímající za tímto ú elem vytvo il tzv. Criminal compliance program Les eské republiky, 

s.p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP L R“), a v jeho rámci p ijal závazek dodržovat 
zejména  Kodex  CCP  L R,  Protikorup ní program L R a Etický kodex zam stnanc   L R, 

       a to v etn  všech p íloh, ímž se p ejímající vymezuje proti jakémukoli protiprávnímu  
a  neetickému  jednání  a  nastavuje  postupy  k  prevenci   a  odhalování  takového  jednání. 

       Za  ú elem   napln ní  tohoto   lánku,  tj.  za   ú elem   nastavení   funk ních  a   efektivních 
       preven ních proces  p i pln ní této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah t chto 

dokument  poskytnout na žádost druhé smluvní stran , která je rovn ž m že p ijmout  
za své, a to v plném zn ní. 
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l. Vl. 
 

1. Tato smlouva je uzav ena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 
 

2. Tato smlouva nabývá ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv v souladu se 
zákonem . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování 

chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

3. Reálná hodnota p evád ného majetku byla ur ena p edávajícím ve výši 81.800,00 K . 
 
4. P edávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu, 

nejpozd ji však do 30 dn  od uzav ení smlouvy. P edávající p edá p ejímajícímu doklad o 
uve ejn ní smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona . 340/2015 Sb., o registru 
smluv, jako potvrzení skute nosti, že smlouva nabyla ú innosti. 
 

5. Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
 

6. Tuto smlouvu lze m nit pouze formou písemných, oboustrann  dohodnutých a vzestupn  
íslovaných dodatk . Bez dodržení t chto podmínek není zm na smlouvy platná. 

 
7. Tato smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Jedno vyhotovení smlouvy obdrží p ejímající, dv  vyhotovení smlouvy obdrží p edávající, 
z ehož jedno vyhotovení smlouvy bude použito k zápisu zm n záznamem do katastru 
nemovitostí. 
 

8. P edávající prohlašuje, že mu není známo, že by na p edávaných v cech uvedených v l. l 
této smlouvy vázla n jaká omezení, závazky i právní vady, a že není omezen 
disponováním s nimi. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn , nikoliv z p inucení 
nebo omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy. 

 

 
V Ostrav  dne 

  
 Ve Frýdku-Místku dne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Karol Siwek 
editel Územního pracovišt  Ostrava 

(p edávající) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Kahánek, 
vedoucí Správy tok  – oblast povodí Odry,  
Frýdek-Místek 
(p ejímající) 

 
 


