
7270/PKT/2019-PKTM
Čj.: UZSVM/PKT/5645/2019-PKTM

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, 
zastoupený , ředitelem Územního pracoviště Plzeň, 
Radobyčická 14, 301 00 Plzeň,
pověřený k podpisu Příkazem generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění 
IČO: 69797111
(dále jen „předávající")

a

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupen  vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy, na základě 
pověření ze dne 19. 7. 2019
(dále jen „přejímající")

upravují své vztahy při nakládání s majetkem podle ustanovení § 55 odst. 3 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení § 14 a § 15 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření 
organizačních složek a státních organizací s majetkem státu a uzavírají dnešního dne, měsíce 
a roku tuto

smlouvu

o zániku příslušnosti hospodařit s majetkem státu a vzniku práva
hospodařit s majetkem státu

či. i.
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí na základě § 147 Ústavního

zákona č. 150/1948 Sb.:

• pozemek pozemková parcela KN č. 1299, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, hodnota v účetnictví 2.440,- Kč

• pozemek pozemková parcela KN č. 1300, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, hodnota v účetnictví 6.650,- Kč

• pozemek pozemková parcela KN č. 1301, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, hodnota v účetnictví 3.240,- Kč

• pozemek pozemková parcela KN č. 1302, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, hodnota v účetnictví 15.490,- Kč

• pozemek pozemková parcela KN č. 1303, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, hodnota v účetnictví 5.130,- Kč

• pozemek pozemková parcela KN č. 1304, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, hodnota v účetnictví 1.980,- Kč



• pozemek pozemková parcela KN č. 1305, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, hodnota v účetnictví 14.570,- Kč

• pozemek pozemková parcela KN č. 1306, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, hodnota v účetnictví 900,- Kč

zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Strašín u Sušice, obec Strašín, 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Klatovy
(dále jen „předávaný majetek").

2. Předávajícímu přísluší s předávanými pozemky hospodařit ve smyslu § 9 odst. 1 zákona 
č. 219/2000 Sb.

Cl. II.
Předávající a přejímající se dohodli v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 vyhl. č. 62/2001 Sb., 
o hospodaření organizačních složek a státních organizací s majetkem státu, v platném znění, že 
za sjednané plnění nebude poskytnuto peněžité plnění, popřípadě náhrada. Přejímající 
k předávanému majetku nabývá právo hospodařit dnem právních účinků zápisu do katastru 
nemovitostí, které nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu 
úřadu. K témuž okamžiku předávajícímu zaniká k předávanému majetku příslušnost hospodařit.

Cl. III.
1. Předávaný majetek se převádí bez veškerých dluhů, závazků, věcných břemen a jiných 

právních povinností vtom stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy. Přejímající 
prohlašuje, že je mu stav předávaného majetku znám.

2. Záznam o zániku příslušnosti hospodařit a vzniku práva hospodařit do katastru nemovitostí 
zajistí předávající ve lhůtě 30 dnů od podpisu této smlouvy.

3. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
4. Přejímající prohlašuje, že na předávaný majetek se nevztahuje ustanovení § 3 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon (nejedná se o pozemky určené k plnění funkcí lesa).
5. Tato smlouva bude uveřejněna předávajícím v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Předávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

ČI. IV.
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i 
při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob 
(včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání 
proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných předpisů.

3. LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR") a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikonjpční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání 
a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto 
článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této 
smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé 
smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

http://www.lesycr.cz


ČI. v.
1. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění 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).

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy a jedno vyhotovení bude použito 
pro provedení záznamu změn do katastru nemovitostí dle této smlouvy.

4. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami.

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

V Plzni dne 2 3 -09“ 2019 V Benešově dne q g .gg. 2019

-

ředitel Územního pracoviště Plzeň vedoucKSprávy toků - oblast povodí Vltavy

Vyhotovila: 





«li,» MINISTERSTVO VNITRA
t®®*-?***® ČESKÉ REPUBLIKY«s it $ q » r? e s- w
>s % e % c‘ @ e s ■*
Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv 

vs imyilu 18 odít, 4 zákona 5.340/2018 §b„ o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečností, že níže specifikovaná smlouva 

byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna,

Iníermtet o zápisu;

ID smlouvy;

ID verze; 

číslo verze;

Datum a ěas zveřejnění;

Zveřejňující subjekt:

ID návazné smlouvy;

Email pro zaslání potvrzení:

Publikujfef smluvní strana;

Název subjektu;

IČO:

Datová sebránka:

Adresa;

Útvar / Odbor / Org, složka:

Smlouva;

Textové označení;

Datum uzavření; 

číslo smlouvy / ě, jednaeí; 

Podepisujte! ©soba; 

Hodnota bez DPH; 

Hodnota vě, DPH;

9841230

1O270310

1
30.09,2019 09:38:37

Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových) (Smafszi)

marie,dudaekeva@uzsvm,ez

Územní praeovíltl Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve vietsh 

majetkových)

69797111

Smafszi

Radebyěieká 1313/14,30100 Plzeň, CZ

Smlouva o zániku příslušnosti hospodařit s majetkem státu a vzniku

práva hospodařit s majetkem státu

23,09,2019

UZÍVM/PKT/8646/2019-PKTM

60 400,00 CZK



Smluvní strany:

Datová sebránka; 

Adresa:

Název:

IČO:

Lesy České republiky, s.p.

42196461

eSjoftn

Přemyslova 1106/19, Nový Hradee Králové, 00001, Hradle Králové

Útvar / Odbor / Org, složka:

Přílohy:

smlouva o zániku příslušnosti hospodařit s majetkem státu a vzniku prava hospodařit s majetkem statu.pdf 

159.28 kB, 30,09.2019 09:39:12

81e9d0c6d4fa432660d2c57e4d901Gc6c9759767a46adel71a9dc328c6726964 

Doplňující informace o zveřejnění:

* Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS,

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/l0270310

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/l0270310


ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 
RAŠtNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ

VYPRAVENO
30. 09, 2019
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ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KLATOVY, 
RANDOVA 167/1, 339 01 KLATOVY
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9320/PKT/2019-PKTM

Katastrální pracoviště Klatovy (Katastrální úřad 
pro Plzeňský kraj)
Kollárova 528 
33901 Klatovy

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘIJATO DNE:

NAŠE Č.J.: UZSVM/PKT/7180/2019-PKTM

VYŘIZUJE: 

ÚTVAR: 3075

TELEFON: +

E-MAIL: 

DAT.SCHRÁNKA: 3mafszi

DATUM: 30.9.2019

Žádost o provedení zápisu záznamem do katastru nemovitostí

Žádáme o provedení zápisu záznamem do katastru nemovitostí, vedeného Katastrálním úřadem 
pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Klatovy na základě Smlouvy o zániku 
příslušnosti hospodařit s majetkem státu a vzniku práva hospodařit s majetkem státu ze dne 
23.9.2019 uzavřené mezi. Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO: 69797111 a Lesy peské republiky, s.p., 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, jejímž 
předmětem je změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu k pozemkům KN p. p. č. 1299, 
1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305 a 1306 v katastrálním území Strašín u Sušice a obci 
Strašín.

Děkujeme a jsme s pozdravem

ředitelka odboru
Odloučené pracoviště Klatovy

Příloha:
Smlouva o zániku příslušnosti hospodařit s majetkem státu ( č.j. ÚZSVM/PKT/5645/2019-PKTM)






