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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. Vladimír H lka, editel Územního pracovišt  St ední echy,  
na základ  P íkazu generálního editele .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  
zapsaný v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

O: 42196451, DI : CZ42196451 
zastoupený Ing. Václavem Baštou, editelem Krajského editelství Brandýs nad Labem,  
na základ  Pov ení ze dne 25. 4. 2017 ud leného Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním 
editelem, 

(dále jen „p ejímající“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku podle ustanovení § 1746 zákona . 89/2012 Sb., 
ob anského zákoníku, a to edávající na základ  § 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 podle § 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  
(dále jen “vyhláška . 62/2001 Sb.“), a ejímající podle § 4 odst. 2 zákona . 289/1995 Sb.  
o lesích, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen “zákon . 289/1995 Sb."), a zákona . 77/1997 
Sb., o státním podniku, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 77/1997 Sb.“), tuto 
 

 
SMLOUVU 

o p edání majetku státu z p íslušnosti hospoda it organiza ní složky státu do práva 
hospoda it státního podniku  
. j.  UZSVM/S/6254/2017-HMSO 

 
l. I 

eská republika je vlastníkem id. spoluvlastnického podílu ve výši 1/15 vzhledem k celku níže 
uvedených nemovitých v cí: 
 

 pozemek pozemková parcela . 211/4, lesní pozemek, menší chrán né území, pozemek 
ur ený k pln ní funkcí lesa, rozsáhlé chrán né území o vým e 1039 m2, operativní 
hodnota 27,71 K  

 pozemek pozemková parcela . 498/2, lesní pozemek, menší chrán né území, pozemek 
ur ený k pln ní funkcí lesa, rozsáhlé chrán né území o vým e 1237 m2, operativní 
hodnota 32,99 K  

zapsáno na listu vlastnictví . 712 pro katastrální území Chode  u M lníka, obec Vysoká, 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro St edo eský kraj, Katastrálním 
pracovišt m M lník, 
 

 pozemek pozemková parcela . 184, lesní pozemek, pozemek ur ený k pln ní funkcí 
lesa, o vým e 14369 m2, operativní hodnota 383,17 K  

zapsáno na listu vlastnictví . 731 pro katastrální území Chode  u M lníka, obec Vysoká, 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro St edo eský kraj, Katastrálním 
pracovišt m M lník 
(dále jen „nemovité v ci“). 



 
eská republika je vlastníkem výše uvedených nemovitých v cí na základ  § 462 zákona  
. 40/1964 Sb., ob anského zákoníku, což dokládá usnesení Okresního soudu v M lníku  
.j. 50 D 745/2016 - 18 ze dne 7. 9. 2016, které nabylo právní moci dne 7. 9. 2016, a nakládá 

s nimi ve smyslu § 11 zákona . 219/2000 Sb.  
 

l. II 
Pozemky poz. parc. . 211/4, 498/2 a 184 jsou lesními pozemky ur enými k pln ní funkce lesa. 

ejímající pot ebuje nemovité v ci uvedené v l. I. k zabezpe ení výkonu své p sobnosti.  
Pro p edávajícího se jedná o majetek nepot ebný. 

edáním t chto nemovitých v cí se sou asn  m ní p íslušnost hospoda it s nimi tak, že právo 
hospoda it s t mito nemovitými v cmi má p ejímající. Zm na p íslušnosti hospoda it na právo 
hospoda it s t mito nemovitými v cmi nastává dnem podání návrhu na zápis zm ny p íslušnosti 
hospoda it p edávajícího na právo hospoda it p ejímajícího u p íslušného katastrálního ú adu. 
 

l. III 
edávající prohlašuje, že na p evád ných nemovitých v cech nevázne žádný dluh, omezení ani 

jiné právní závady s výjimkou t ch, které vyplývají ze zákona, a že v tomto ohledu p ejímajícímu 
ru í. P ejímající prohlašuje, že fyzický stav nemovitých v cí je mu znám. Fyzické p edání  
a p evzetí t chto nemovitých v cí proto není t eba. 
 

l. IV 
Ke zm  p íslušnosti hospoda it s nemovitými v cmi uvedenými v l. I této smlouvy dochází 
v souladu s ustanovením § 55 zákona . 219/2000 Sb. a ustanovením § 18 vyhlášky  
. 62/2001 Sb. V souladu s § 16 cit. vyhlášky se smluvní strany dohodly, že nebude  

za p edávané nemovité v ci podle této smlouvy poskytnuto pen žité pln ní, ani jiná náhrada. 
 

l. V 
Tato smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech, z nichž jeden je ur en pro Katastrální ú ad  
pro St edo eský kraj, Katastrální pracovišt  M lník k provedení záznamu zm n ve ve ejném 
seznamu, jeden je ur en pro p edávajícího a jeden je ur en pro p ejímajícího. Zm nu zápisu 
ve ve ejném seznamu ve smyslu této smlouvy zajistí p edávající. 
 

l. VI 
Tato smlouva nabývá platnosti 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 t chto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). P edávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu. 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  Praze dne   V Benešov  dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………..………………………………. 

Ing. Vladimír H lka 
editel Územního pracovišt  St ední echy 

 
 
 
 
 

 
 
 
……………….…………………………………. 

Ing. Václav Bašta 
editel Krajského editelství 

 


