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1. Úvod 
 
Převod státního lesního majetku na nižší územně-správní celky je diskutován téměř ve všech 
zemích, kde tvoří státní lesní majetek významnou majetkovou část ve vlastnické struktuře. 
Důvody, které k těmto diskusím vedou, jsou ve všech případech velmi podobné. Patří k nim 
zejména: 
 

- ekonomické důvody (lesy mohou v případě dobré produkční základny přinášet výnos 
do rozpočtu regionu bez, obecně neoblíbené, přerozdělovací funkce centra) 

- sociální důvody (rozvoj lesů může být plánován tak, aby poskytoval co nejvíce 
mimoprodukčních funkcí včetně pracovních příležitostí) 

- politicko-správní (správní celek může lépe začlenit poměrně významnou část území 
do sféry svého vlivu a lépe ji přizpůsobit regionální politice). 

 
Tyto důvody lze otevřeně shrnout tak, že lesy představují významnou sféru mocenského vlivu 
a atraktivních pravomocí, které většinou tyto diskuse iniciují.  
 
Pravidlem je, že startovacím mechanismem jsou téměř vždy poltické změny nebo změna 
politické orientace vlády. V ČR to bylo poprvé v roce 1991, kdy při novelách zákona  
č. 229/1990 Sb. byla vyvinuta snaha o řešení restitučních pohledávek v zemědělství právě 
parcelací státních lesů. Později, v roce 1998, byl důvodem nástup středo-levé vlády sociální 
demokracie a to i navzdory tomu, že její orientace nasvědčovala spíše příklonu ke státnímu 
než regionálnímu dirigismu. To se nakonec projevilo v roce 2002, kdy se nedělitelnost 
státních lesů stala součástí programového prohlášení vlády. Dnes se toto téma znovu objevuje 
s plnou naléhavostí, pravděpodobně v souvislosti s očekáváním dalších možných změn  
a přerozdělení moci v politickém spektru. Proto je žádoucí, aby kraje byly na tuto diskusi 
připraveny. 
Zahraniční zkušenosti nejsou příliš silným argumentem. V Evropě registrujeme celou řadu 
forem správy státních lesních majetků. Nejobvyklejší z nich jsou: 
 

- státní podnik 
- veřejný podnik 
- rozpočtová organizace 
- akciová společnost. 

 
V případě ČR však nejde v této chvíli o formu správy, ale o subjekt správy. K posouzení 
všech aspektů převodu správy státních lesů na kraje by bylo třeba vypracovat rozsáhlejší 
studii. Účelem této přílohy je zjištění, zda je za současné legislativní situace takový převod 
vůbec možný. K právnímu posouzení byla využita studie JUDr. Dr. Ing. Martina Flory, který 
se problémem podrobně zabýval. 

2. Podmínky a možnosti převodu státních lesů na kraje 
 

Vlastnické právo a jeho převod 

 
Vlastnické právo, byt‘ je jeho ochrana zakotvena i v předpisech ústavního, tedy veřejného 
práva, je soukromoprávním institutem, jehož obsah je definován v § 123 Občanského 
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zákoníku („vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držel, užívat, 
požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním“). Občanský zákoník (§ 132) rovněž vymezuje 
způsoby, kterými lze vlastnické právo nabýt. Jsou to: 

- kupní, darovací nebo jiná smlouva 

- dědění 

- rozhodnutí státního orgánu 

- na základě jiných skutečností stanovených zákonem. 

Uvedené vymezení způsobů nabytí vlastnického práva (tedy nabytí majetku) zavazuje i kraje. 
Pro případ nabytí lesního majetku od státu se ovšem v této části analýzy má smysl zabývat 
pouze nabytím na základě smlouvy nebo rozhodnutí státního orgánu, neboť dědění jako 
nabývací titul je v případě lesa ve vlastnictví státu zcela vyloučeno a ‚jiné skutečnosti 
stanovené zákonem“, mezi které bývá řazeno nabytí vlastnictví přírůstkem, zpracováním nebo 
nabytí vlastnictví přímo ex lege, jsou bud‘ rovněž prakticky vyloučeny (přírůstek, zpracováni) 
nebo jsou v analýze nezhodnotitelné pro svou nepředvídatelnost (jde o nabytí ex len, do 
budoucna není vyloučeno přijetí předpisu, který analyzovaný právní stav zcela změní). 

 

Možnosti (přechodu) vlastnického práva ke státnímu lesu 
  

Oba naznačené způsoby nabytí lesa ve vlastnictví státu kraji, tj. nabytí smluvní a nabytí 
rozhodnutím státního orgánu, se mohou lišit podle typu právnické osoby, která je oprávněna  
s lesy ve vlastnictví státu hospodařit (v souladu s § 4 zákona č. 289/1995 Sb. žádná jiná forma 
než právnická osoba nepřipadá v úvahu). Takové typy jsou celkem čtyři, přičemž typ 
(organizační složka státu), je uveden z právní opatrnosti., neboť nebylo ověřováno, zda 
všechny střední školy zřízené podle zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních 
škol oprávněné hospodařit s majetkem státu zařazeným do tzv. školních polesí (u nichž jedině 
toto organizační zařazení připadá v úvahu) jsou ve všech případech příspěvkovými 
organizacemi: 

- organizační složky státu (lesy, k nimž vykonávají právo hospodaření školy, zařazené 
do sítě škol podle zákona č. 29/1984 Sb.) 

- příspěvkové organizace (správy národních parků, Lesní správa Lány a školy zařazené 
do sítě škol podle zákona č. 29/1984 Sb.) 

- Pozemkový fond České republiky  

- státní podniky (Lesy České republiky, s. p., a Vojenské lesy a statky s. p.). 

Lesy ve vlastnictví státu, s nimiž hospodaří střední školy zařazené do sítě škol podle zákona  
č. 29/1984 Sb. (školní polesí), bez ohledu na to, zda je předmětná škola příspěvkovou 
organizací či organizační složkou státu, podléhají vesměs zákonu č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv závazků z majetku České republiky do majetku krajů. K přechodu 
vlastnictví u nich dochází dnem účinnosti rozhodnutí vydaného příslušným ústředním 
orgánem státní správy podle zákona č. 157/2000 Sb., takže v řadě případů již tento majetek, 
včetně majetku lesního, rozhodnutím státního orgánu do vlastnictví krajů přešel a nemá smysl 
jej z tohoto pohledu dále analyzovat. 

Pokud jde o zbývající příspěvkové organizace, které hospodaří v lesích ve vlastnictví státu, 
jsou jimi na většině jejich rozlohy správy národních parků. Převod (přechod) tohoto lesa na 
kraje je vyloučen podle § 23 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Pro Lesní 
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správu Lány jako příspěvkovou organizaci zřízenou podle § 3, odst. 2 zákona č. 114/1993 Sb., 
o Kanceláři prezidenta republiky, která hospodaří v lesích ve vlastnictví státu tvořícími 
funkční celek se zámkem v Lánech jako sídlem prezidenta republiky, pak obdobně platí 
závěry o nemožnosti převodu (přechodu) uvedené v předchozí části, nehledě na jejich vcelku 
zanedbatelnou rozlohu (5 574 ha). 

Analýza možností převodu (přechodu) lesa ve vlastnictví státu spravovaného Pozemkovým 
fondem České republiky nemá praktický význam jednak s ohledem na skutečnost, že 
Pozemkový fond vykonává právo hospodařeni ke státním lesům rovněž zanedbatelné roz1ohy 
(jsou-li vůbec nějaké), jednak proto, že existují významné a důvodné pochybnosti o tom, zda 
je Pozemkový fond České republiky k této činnosti vůbec oprávněn (podle §§ 1 - 7, odst. 1 
písm. d) zákona č. 229/1991 Sb. nespravuje Pozemkový fond České republiky pozemky 
chráněné podle zvláštních předpisů, přičemž les jako takový je chráněn jako významný 
krajinný prvek podle zákona č. 114/1992 Sb.). 

 

Výlučný majetek státu 

 
Další zásadní okolností je, že lze na základě čl.11, odst. 2 Listiny základních práv a svobod, 
lze stanovit zákonem, že majetek, který slouží k zabezpečování potřeb celé společnosti, 
rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu, smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo 
určených právnických osob. Této skutečnosti je využito v celé řadě případů, např. v zákoně 
č.44/1988/Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství( Nerostné bohatství na území ČR je ve 
vlastnictví ČR) nebo zákoně č. 20/1966 Sb.o péči o zdraví lidu (Přírodní léčivé zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod jsou ve vlastnictví státu). Český právní řád sice neobsahuje 
žádná podobná ustanovení ve vztahu k lesům, avšak zná další majetky, které zákonodárce 
svěřil do výlučného vlastnictví státu. Jedná se o zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany 
České republiky, který v § 31, odst.1 vymezuje „Majetek na území vojenského újezdu, 
s výjimkou vneseného majetku“ do výlučného vlastnictví státu. Další normou je zákon 
.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kde lze dovodit stejný důsledek ze znění § 23 pro 
národní parky, §32 pro národní přírodní rezervace a § 35 pro národní přírodní památky, a 
sice v případech, kdy byl majetek ke dni účinnosti zákona ve státním vlastnictví. 

Pro převod (přechod) lesů ve vlastnictví státu na kraje tak mají praktický význam pouze 
poslední ze jmenovaných právnických osob, tj. státní podniky, a to pouze v podobě Lesů 
České republiky, s. p., neboť‘ Vojenské lesy a statky, s. p., hospodaří s lesy na území 
vojenských újezdů, které jsou z výše uvedených důvodů na kraje zcela nepřevoditelné. 

 

Převod (přechod) vlastnického práva ke státnímu lesu státních podniků mimo území 
vojenských újezdů 
 

Potenciální převody (přechody) lesa ve vlastnictví státu, ke kterému vykonávají právo 
hospodařeni státní podniky, podléhají ustanovením těchto předpisů. 

- zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků  
z vlastnictví státu na jiné osoby 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých dalších zákonů 

- zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku v platném znění 
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- zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v platném 
znění  

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

Uvedené předpisy musí být posuzovány co do možností, které pro převod (smlouvou) nebo 
přechod (rozhodnutím státního orgánu) majetku státu na kraje připadají v úvahu. Zákon  
č. 95/1999 Sb. sleduje především arondační a komasační cíle a upravuje možnosti převodu 
tzv. odloučených lesních pozemků ve vlastnictví státu a některých jeho menšinových 
spoluvlastnických podílů na pozemcích. Jde o pozemky vymezené v § 17 zákona. Převod lesa 
ve vlastnictví státu na kraje není podle zákona č. 95/1999 Sb. možný, neboť dle jeho § 4, odst. 
3 může být nabyvatelem lesních pozemků pouze obec nebo veřejná vysoká škola. Výjimku  
z nemožnosti aplikovat uvedený zákon na kraje představuje Praha, která je současně obcí  
i krajem. Praktický význam této výjimky však bude mizivý ne-li nulový. 

Podle zbývajících zákonů připadá převod (přechod) lesa ve vlastnictví státu, s nímž hospodaří 
státní podniky, v úvahu pouze na základě právního úkonu (půjde tedy vždy o převod). 
Základním obecným pravidlem platným v takových případech je ustanovení § 4, odst. 2 
zákona č. 289/1995 Sb. vyžadující k platnosti právních úkonů, kterými se nakládá se státními 
lesy, předběžný souhlas ministerstva zemědělství (,‚Právní úkony, kterými se nakládá se 
státními lesy, zejména smlouvy o převodu vlastnictví, vyžadují ke své platnosti předběžný 
souhlas Ministerstva zemědělství. Ustanovení zvláštních předpisů nejsou tím dotčena.“). 

Převod vlastnictví ke státnímu lesu na kraje by pak byl v souladu s ustanovením § 45. odst. 1, 
věta první zákona č. 92/1991 Sb. možný ve dvojím právním režimu: 

1. v režimu zákona č. 77/1997 Sb. ve spojení se zákonem č. 219/2000 Sb. (do doby 
případného vydání rozhodnutí o privatizaci) tento právní režim postihuje především 
převody jednotlivých věcí ve vlastnictví státu (včetně pozemků) na jiné osoby (dále 
označován jako „převod mimo privatizaci“) 

2. v režimu zákona č. 92/1991 Sb. jako převod v rámci privatizace (od doby vydání 
případného rozhodnutí po privatizaci) tento právní režim postihuje především převody 
celých podniků nebo jejich částí jako hromadných věcí (§ 5, odst. 2 Obchodního 
zákoníku), (dále označován jako „privatizace“). 

Převod mimo privatizaci je, jak bylo uvedeno, upraven zákonem č. 77/1997 Sb. ve spojení se 
zákonem č. 219/2000 Sb. Druhý jmenovaný zákon pro nakládání s majetkem státu plní roli 
obecné normy a podle § 54, odst. 1 věta druhá se jím vedle zvláštních zákonů při své činnosti 
řídí i státní podniky. To je znovu uvedeno v § 55, odst. 2 téhož zákona, kde je pro platnost 
právních úkonů státních podniků vyžadováno povolení výjimky, schválení nebo předchozí 
souhlas vydané v souladu s tímtéž zákonem (nutnost existence povolení, výjimky, schválení  
a předchozího souhlasu vyplývá i z § 16, odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb.). Ve spojení  
s příslušnými ustanoveními zákona o státním podniku lze tak pro převod lesa ve vlastnictví 
státu, s nímž hospodaří státní podniky, na kraje učinit tyto dílčí závěry (které jsou však,  
s ohledem na ne zcela jasným způsobem vymezený vztah mezi zákonem č. 219/2000 Sb.  
a zákonem č. 77/1997 Sb., spojeny s určitým stupněm nejistoty): 

- les ve vlastnictví státu do vlastnictví krajů by bylo možné převést pouze v případě. že by 
představoval věc pro stát trvale nepotřebnou (§ 21, odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.), o níž 
by neprojevila zájem některá organizační složka státu (§ 19, odst. 3 zákona č. 219/2000 
Sb.), neudělí-li vláda ze závažných důvodů a na zdůvodněnou a doloženou žádostí 
státního podniku provázenou vyjádřením Ministerstva zemědělství jako (§ 44, odst. 2 
zákona č. 219/2000 Sb.) výjimku podle § 21, odst. 2 téhož zákona 
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- zájem krajů by nepochybně směřoval k převodu bezúplatnému. Ten připadá v úvahu 
pouze v případech, kdy je převod ve veřejném zájmu nebo jde o hospodárnější způsob 
naložení s majetkem státu (§ 22, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.) 

- smlouva o převodu lesa by pro svou platnost podléhala obecnému schválení 
Ministerstvem financí (§ 22, odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.), pokud by nešlo o les 
nacházející se v některém ze zvláště chráněných území podle § 14 a násl. zákona 
č.114/1992 Sb., kdy je vyžadováno schválení Ministerstvem životního prostředí (§ 22, 
odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.), pokud by si převod nevyhradila vláda podle § 23 zákona 
č. 219/2000 Sb. Schválení je v obou případech udělováno na zdůvodněnou a doloženou 
žádost státního podniku provázenou vyjádřením zakladatele, tj. Ministerstva zemědělství 
(§ 44, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.) 

- les (lesní pozemky) ve vlastnictví státu, s nímž státní podnik hospodaří, tvoří tzv. určený 
majetek podle § 2, odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb. Jakékoliv majetkové dispozice s tímto 
majetkem podléhají schválení zakladatele, tj. Ministerstva zemědělství § 17, odst. 2 
zákona č. 77/1997 Sb.) 

- státní podnik je oprávněn se státním lesem hospodařit § 2, odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb.). 
Les mu tak může být odejmut pouze Ministerstvem zemědělství, a pouze v případech a za 
podmínek stanovených zákonem (§ 16, odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb.). Tyto případy jsou 
v zásadě dva - bud‘ k odejmutí dochází se zrušením podniku s likvidací nebo bez 
likvidace, ke kterému je zapotřebí souhlasu vlády a které může nastat pouze za určitých 
přesně definovaných podmínek vymezených v § 6, odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb., nebo k 
odejmutí dochází změnou vymezení určeného majetku z důvodu naléhavých 
hospodářských nebo bezpečnostních zájmů státu podle § 17, odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb. 

Privatizace lesa ve vlastnictví státu na kraje podléhá pravidlům stanoveným v zákoně  
č. 92/199 1 Sb. Základem procesu je rozhodnutí Vlády ČR, která by les ve vlastnictví státu 
(patrně spolu s celým majetkem státního podniku) vybrala jako vhodný k privatizaci podle  
§ 5, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. Poté by došlo k vypracování privatizačních projektů 
(privatizačního projektu) a na jejich základě by bylo opět vládou rozhodnuto o privatizaci  
(§ 5, odst. 2 a 10 zákona č. 92/1991 Sb.). Státní podnik by byl následně zrušen bez likvidace 
nebo by z něj byla vyjmuta část majetku (v případě částečné privatizace), dnem zrušení 
podniku nebo vynětí majetku by les ve vlastnictví státu přešel na Fond národního majetku, 
který by jej pak použil k privatizaci některým ze zákonem stanovených způsobů. Pro případ 
převodu na kraje v zákoně žádný zvláštní způsob privatizace upraven není. S ohledem na 
skutečnost, že výčet způsobů privatizace je pouze demonstrativní (§ 12, odst.. 2 zákona  
č. 92/1991 Sb.) by však bylo možné postupovat způsobem analogickým tomu, který se týká 
převodů majetku na obec (písm. c) uvedeného ustanovení). Převod majetku z Fondu 
národního majetku na kraje by se uskutečnil na základě smlouvy uzavřené v souladu s § 14, 
odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. 

Za popsaných podmínek je i převod lesa na kraje formou privatizace technicky možný. Je 
však zapotřebí respektovat, že privatizace lesa by se nemohla týkat lesa, který přešel na stát 
po 25. 2. 1948 z vlastnictví církví, řádů, kongregací a náboženských společností, nebo 
majetku, který má být vrácen právnickým osobám podle zvláštních předpisů (např. zákon  
č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací  
a arcibiskupství olomouckého), což expressis verbis vyplývá z § 3, odst. 1 zákona č. 92/ 1991 
Sb. To by způsobilo obdobné problémy, jaké by vznikly při převodu (přechodu) lesa do 
vlastnictví krajů bez změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Muselo by 
dojit bud‘ k dokončení církevních restitucí nebo ke změně zákona č. 92/1991 Sb., § 4,  
a k jejich definitivnímu zamítnutí tak, aby majetek přešel na kraje celý, nebo by musela dále 
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existovat osoba, která bude s lesy „zby1ými“ díky politické nerozhodnosti ve vlastnictví státu 
hospodařit. 

Současně lze soudit, že k převodu v rámci privatizace je zapotřebí předchozí souhlas 
Ministerstva zemědělství, vyžadovaný § 4, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. Toto ustanovení je 
totiž ustanovením speciálním, které z pohledu zásady „les specialis derogat legi generali‘ 
nebylo zákonem č. 92/1991 Sb. zrušeno. O privatizaci sice rozhoduje vláda a Ministerstvo 
zemědělství by v takovém případě bylo povinno zajistit zpracování privatizačního projektu,  
nelze však tvrdit, že z obou těchto projevů souhlas Ministerstva zemědělství vyplývá nebo že 
je jimi takový souhlas dokonce nahrazen. Vláda rozhoduje ve sboru (čl. 76, odst. 1 Ústavy 
ČR) a ministr zemědělství zde může být v postavení ministra disentujícího, což bude 
zachyceno v protokolu z hlasování vlády, a zajištění zpracování privatizačního projektu (§ 7, 
odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.) je povinností ministerstva a v žádném případě z něj nelze 
dovodit jeho souhlas s uzavřením budoucí smlouvy. 

Jak v případě převodu státního lesa mimo privatizaci, tak v případě privatizace, při nichž by 
došlo k převodu lesa z vlastnictví státu na kraje, by bylo vyloučeno, aby hospodařeni v lesích 
nadále zajišťovaly státní podniky (koncepce, podle níž by vlastníkem lesa byl kraj, ovšem 
hospodaření na celém území státu by bylo zajišťováno jednou právnickou osobou). Tyto 
podniky jsou totiž povolány k tomu, aby provozovaly podnikatelskou činnost a hospodaření  
s majetkem státu, nikoliv krajů (§ 2, odst. 1 a 2 zákona č. 77/1997 Sb.), což by bylo zvlášť 
zřejmé v případě Lesů České republiky, s. p., jejichž hlavním předmětem podnikáni je, 
zjednodušeně řečeno, právě správa státního lesního majetku. 

V případě smluvního převodu státního lesa do vlastnictví kraje nelze pominout, že smlouva je 
právním úkonem dvoustranným, a že pro její uzavření je vyžadován nikoliv pouze souhlas 
státu jako převádějícího, nýbrž i souhlas kraje jako nabyvatele. Tento souhlas podle zákona  
č. 129/2000 Sb. uděluje zastupitelstvo kraje. 

3. Právní důsledky možného převodu státních lesů do správy krajů 
 
Důsledky z hlediska předpisů upravujících hospodaření v lesích 
 

Přestože je české lesní právo postaveno na zásadě rovnosti všech forem vlastnictví a všech 
vlastníků, přinesl by případný převod (přechod) majetku ve vlastnictví státu na kraj, jako na 
vlastnický subjekt zákonu č. 289/1995 Sb. neznámý, z pohledu práv a povinností vlastníka 
několik významných faktických změn: 

- liberalizaci nakládání s majetkem značné rozlohy, neboť případné převody lesa ve 
vlastnictví krajů na jiné osoby nejsou v zákoně č. 289/1995 Sb. podmiňovány žádnou 
formou souhlasu státu (vyjma dělení lesních pozemků podle § 12, odst. 3 uvedeného 
zákona) u těchto lesů by se současně zcela otevřela možnost jejich pronájmu  
a podnájmu za účelem hospodaření 

- v lesích převedených (přešlých) do vlastnictví krajů by ztratil závaznost jeden  
z ukazatelů lesních hospodářských plánů, a to minimální plošný rozsah výchovných 
zásahů v porostech do čtyřiceti let věku, který je závazný pouze pro státní lesy a lesy 
ve vlastnictví obcí (§ 24, odst. 2, věta pátá zákona č. 289/1995 Sb.) 

- bylo by ohroženo zajištění odborné úrovně hospodaření odborným lesním hospodářem 
v lesích drobných vlastníků, kteří si jej sami nevybrali podle § 37, odst. 6 zákona  
č. 289/1995 Sb., neboť zánik nejvýznamnější právnické osoby pověřené nakládat se 
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státními lesy nebo významné omezení a bylo by zapotřebí ustavit odborné lesní 
hospodáře jiné 

- na zaměstnance, kteří by hospodařili s lesy ve vlastnictví krajů, by se přestalo 
vztahovat ustanovení § 52 zákona č. 289/1995 Sb. o povinnostech odborných lesních 
pracovníků, neboť tyto se vztahují pouze na zaměstnance právnických osob 
hospodařících ve státních lesích (,‚Zaměstnanci právnické osoby jsou povinni při 
výkonu své činnosti důsledně dbát ochrany lesa a řádného hospodaření v něm“). 

Převod (přechod) státního lesa na kraje by současně ohrozil nezávislost krajů při rozhodování 
ve věcech státní správy, které by s lesem v jejich vlastnictví souvisely (zejména v oblasti 
státní správy lesů podle § 48a zákona č. 289/1995 Sb.). Kraje by totiž v nemalém počtu 
případů v přenesené působnosti (a tedy jménem státu) rozhodovaly o vlastních právech  
a povinnostech. To by bylo významné zejména při schvalování lesních hospodářských plánů 
nad 1 000 ha podle § 48a, odst. 2, písm. b) zákona č. 289/1995 Sb. (kraje by si schvalovaly 
plány samy pro sebe) či obecného dozoru nad dodržováním právních předpisů podle § 48a 
odst. 2, písm. d) téhož zákona. Vznikl by tak nežádoucí (nutno však podotknout, že v českém 
právu nikoliv zcela výjimečný) stav „organizační podjatosti“. 

Lze v této souvislosti namítat, že postavení krajů je zcela analogické postavení, které má  
v tomto směru v současné době sám stát - i on fakticky kontroluje při výkonu svého 
vlastnického práva sám sebe. Právě totožnost subjektu kontrolovaného a kontrolujícího však 
stát v historickém vývoji přiměla ke zřízení celé řady vnitřních kontrolních mechanismů, která 
mají za cíl zamezit „benevolenci“ státu při kontrole sebe sama (např. existence tří nezávislých 
složek státní moci, existence Nejvyššího kontrolního úřadu apod.), a která krajům buď zcela 
chybí nebo se nacházejí in statu nascendi (jde zejména o kontrolu ministerstvem vnitra podle 
§ 8 a násl. zákona č. 219/2000 Sb.). Je-li pak v případě státu totožnost kontrolujícího  
a kontrolovaného v řadě případů i přes to zdrojem řady problémů, není obecně důvod dávat 
vzniknout novým problémům na jiných úrovních státoprávního uspořádání. 

 

Důsledky z hlediska možného dalšího nakládání s majetkem kraje 
 

Převod (přechod) státního lesa do vlastnictví krajů by byl spojen se změnou právního režimu 
v možnostech dalšího nakládání s lesy. Majetkové dispozice s lesem ve vlastnictví kraje by se 
řídily prakticky výlučně zákonem 129/2000 Sb., o krajích (s výjimkou Prahy a jejího zákona 
č. 131/2000 Sb., který však obsahuje analogickou úpravu), přičemž nakládání a hospodaření  
s majetkem kraje vykonává kraj samostatně (§ 1, odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.). 

Kraji náleží právo na samosprávu, nazývanou též „samostatná působnost“ (§ 1, odst. 1 zákona 
č. 129/2000 Sb.). Do samostatné působnosti kraje patří dle systematiky zákona č. 129/2000 
Sb. též hospodaření s vlastním majetkem (§ 17 a násl. zákona č. 129/2000 Sb.), což ve spojení 
s čl. 8 Ústavy (zaručuje se samospráva územních samosprávných celků) vede k závěru, že 
kraj nemůže být při nakládání s vlastním majetkem omezován žádnými příkazy či 
pokyny státu - kraj zde totiž není státu přímo podřízen, jako je tomu např. při výkonu 
přenesené působnosti (§ 92 zákona č. 219/2000 Sb.). To je ve vztahu k lesům významné, 
neboť může být vznesena obava z nemožnosti prosazování lesnické politiky státu, pro lesy ve 
vlastnictví krajů .V zásadě jedinou možností usměrňování krajů při hospodaření v lesích by 
byl výkon státní správy (s existencí shora naznačené „organizační podjatostí“)  
a zákonodárství, které ovšem musí právo na samosprávu vyplývající z čl. 8 Ústavy velmi 
citlivě respektovat, nemá-li se vystavit riziku neúspěchu v řízení o ústavní stížnosti nebo 
řízení o zrušení právního předpisu před Ústavním soudem podle čl. 87, odst. 1 Ústavy. 
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Vlastní nakládání s majetkem kraje je upraveno v §§ 17 - 23 zákona č. 219/2000 Sb. Podle 
nich musí být majetek kraje využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly 
vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti; kraj je přitom povinen majetek evidovat, 
pečovat o jeho zachování a rozvoj, chránit jej před zničením, poškozením, odcizením, 
zneužitím a neoprávněnými zásahy (§ 17 zákona). Při převodu lesů, jejich nájmu nebo 
výpůjčce je kraj povinen tento záměr zveřejnit, jinak je případně učiněný právní úkon 
neplatný (§ 18, odst. 1 zákona). S případným prodejem lesů ve vlastnictví kraje musí vyslovit 
souhlas zastupitelstvo kraje (§ 36, písm. a) zákona), smlouvy o nájmu a výpůjčce uzavírá rada 
(§ 59, odst. 1, písm. 1) zákona). 

Při případném převodu státních lesů do vlastnictví krajů může být z hlediska zájmů státní 
lesnické politiky využito ustanovení § 19, odst.1 zákona č. 219/2000 Sb., které státu poskytuje 
právo vyhradit si při bezúplatném převodu či přechodu nemovitostí na kraj stanovení 
podmínek pro další hospodaření a nakládání s tímto majetkem. Použitelnost takovýchto 
podmínek je ovšem omezená - jejich porušení ze strany kraje totiž nevede k neplatnosti 
převodu nebo k právu státu na jednostranné odejmutí vlastnického práva kraje, nýbrž pouze 
ke vzniku práva státu na uhrazení pokuty a obvyklé ceny převedeného majetku (§ 19, odst.  
2 a 3 zákona). Pokud by si tedy stát při převodu lesů na kraje vyhradil podmínku jejich 
ponechání ve vlastnictví krajů, bylo by obtížně možné při jejím porušení a zcizení lesního 
majetku získat jej zpět do vlastnictví krajů či státu. Ustanovení § 19, odst. 2 a 3 v zákoně  
č. 219/2000 Sb. staví stát dokonce do nevýhodnějšího postavení, než které by zaujímal 
případě jejich neexistence - je totiž možno považovat je za zákaz sjednání si jiných následků 
porušení ve smlouvě o převodu mezi státem a kraji, než jaké zákon stanoví. 

4. Rozbor situace bývalého vojenského újezdu Ralsko 
 

Historický vývoj vojenského újezdu Ralsko 
 
Vojenské újezdy, jako zvlášť vyčleněná území pro potřeby obrany státu, byly zřízeny na 
základě zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, ve znění pozdějších předpisů. 
V ustanovení § 1 odst. 1 zákona je uvedeno, že „vláda může z území dosavadních obcí, po 
případě jejich částí, pokud je takových území třeba pro úkoly obrany státu, zřizovat vojenské 
újezdy“. Tento zákon byl zrušen 1. 12. 1999 zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, který ve své šesté části podává základní ustanovení o vojenských újezdech. 
Přílohy č. 2 - 6 zákona vymezují hranice újezdů. 

 
Stanovení hranice Vojenského výcvikového prostoru (dále jen „VVP“) Ralsko bylo ukončeno 
v roce 1947. Část území byla armádou využívána však již v době první republiky. Od května 
1947 se datují jednání a protokoly o převodu lesů pod vojenskou správu. Jednalo se o lesy 
konfiskované na základě tzv. Benešových dekretů (spravované podnikem „Státní lesy a 
statky“), lesy obecní a soukromé a o 830 ha lesů náležejících Konventu řádu Dominikánů  
a sv .Jiljí v Praze. Odbornou správou lesních porostů a zemědělských pozemků bylo pověřeno 
nově zřízené „Ředitelství vojenských lesů v Mimoni“, předchůdce současných Vojenských 
lesů a statků ČR, s. p., divize Mimoň. 
Výměra obhospodařované půdy se v historii divize Mimoň měnila přičleňováním  
a vyčleňováním odloučených celků a sloučením, resp. vyčleněním někdejšího národního 
podniku VLS Lipník, pošta Vlkava. K výrazné změně došlo také v důsledku privatizace  
a restitucí majetku.  
 
Od roku 2000 probíhá soudní spor o určení vlastnického práva k pozemkům na území 
bývalého vojenského újezdu Ralsko (k .ú. Hamr na Jezeře, Hamr pod Ralskem, Chrástná  
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a Svébořice), ke kterým mají právo hospodařit VLS ČR, s. p. Okresní soud v České Lípě 
žalobu žalobce Klášter Dominikánů zamítl, žalobce se odvolal. 
 
Právní úprava majetku bývalého vojenského újezdu Ralsko 
 
• Usnesením vlády ČSFR č. 541/1991 byl vojenský újezd Ralsko zrušen (společně 

s vojenskými újezdy Dobrá Voda a Mladá).  
• Usnesením vlády ČR č. 397 z 9. 10. 1991 ponechala vláda FMO, FMV a státnímu 

podniku Vojenské lesy a statky Praha právo hospodaření k nemovitému majetku, nutnému 
k zajištění obrany státu, činnosti ČSA a k zabezpečení postupné přípravy území k jeho 
plnohodnotnému využití. 

• Usnesením vlády ČR č. 152 ze 4. 3. 1992 bylo konstatováno, že Česká republika nabyla 
majetek v územních obvodech rušených vojenských újezdů, který je třeba urychleně 
převést na nové majitele, aby se zabránilo dalším škodám na tomto majetku.  
Vláda rozhodla, že: 

o bezúplatně převádí do majetku měst a obcí ten nemovitý majetek, na který byly 
uzavřeny hospodářské smlouvy mezi FMO, případně jeho organizacemi, a městy a 
obcemi před 5. 9. 1991 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

o bezúplatně převádí nemovitý majetek do vlastnictví měst a obcí a právo 
hospodaření státním organizacím dle seznamu uvedenému v příloze č.4 tohoto 
usnesení. 

• Usnesením vlády č. 540 z 9. 9. 1992 bylo stanoveno, že: 
o zastavěná část pozemku, na němž stojí objekt postavený sovětskou armádou 

- musí být uvolněna a objekt demolován, pokud o to vlastník pozemku požádá 
s výjimkou případů, kdy bude rozhodnuto ve veřejném zájmu objekt zachovat, 

- pokud pozemek patří státu a je v zastavěné části obce, může být okresním úřadem 
pronajmut, odprodán nebo bezúplatně převeden 

o pozemky přiléhající k zastavěné části, na které stojí stavební objekt, které jsou 
v majetku České republiky, mohou okresní úřady rozparcelovat tak, aby byl 
umožněn přístup a příjezd k objektům, případně další rozvoj podnikání a novým 
majitelům je odprodat, pronajmout nebo bezúplatně převést, pokud je bezúplatně 
převáděn i objekt.  

Vláda uložila ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj vypsat mezinárodní soutěž na 
využití bývalých vojenských prostorů Ralsko a Mladá. 

• Usnesením vlády ČR č. 404 z 21. 7. 1993 byly dány úkoly jednotlivým ministrům ke 
zpracování územního plánu pro bývalý vojenský újezd Ralsko a Mladá a zpracovat 
aktuální soupis veškerého nemovitého majetku v bývalých vojenských újezdech Ralsko  
a Mladá. Ministru obrany uložen úkol připravit do 30.9.1993 návrh na zařazení státního 
podniku Vojenské lesy a statky Praha do privatizace. 

• Usnesením vlády ČR č. 219 z 5. 5. 1993 odsouhlaseny výsledky mezinárodní soutěže na 
komplexní využití bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá s tím, že podmínky 
soutěže nebyly splněny v celém rozsahu v žádném z předložených návrhů. 

• Usnesením vlády ČR č. 140 z 24. 3. 1993 bylo konstatováno, že na území bývalých 
vojenských újezdů (Ralsko, Mladá a Dobrá Voda) jsou ohroženy životy a zdraví občanů  
a značné majetkové hodnoty. Rozhodnuto o pyrotechnické asanaci, která bude prováděna 
pouze na plochách II. a III. kategorie, na zemědělských plochách do hloubky 50 cm a na 
lesních plochách do hloubky 30 cm a plochy IV. kategorie budou oploceny. 

• Usnesením vlády č. 727 z 22. 12. 1993 byl v příloze stanoven Harmonogram úkonů 
k uskutečnění převodu majetku v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá: 

o provést aktuální soupis veškerého nemovitého majetku 
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o připravit návrh na zařazení státního podniku Vojenské lesy a statky Praha do 
privatizace 

o zřídit rozpočtovou organizaci při ministerstvu hospodářství pro přípravu 
privatizace ostatního majetku státu v bývalých vojenských újezdech Ralsko  
a Mladá - PRIVUM a postupné předávání majetku do práva hospodaření této 
organizaci 

o zpracování privatizačních projektů, jejich vyhodnocení. 
• Usnesením vlády č. 418 z 3. 8. 1994 byl zmocněn ministr pro správu národního majetku  

a jeho privatizace postupně zveřejňovat seznamy subjektů určených k privatizaci týkající 
se bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá, ke kterým má právo hospodaření 
rozpočtová organizace PRIVUM, na základě požadavků zakladatele, bez předchozího 
schválení vládou. 

• Usnesením vlády č. 722 z 19. 12. 1994 byl schválen plán velkého územního celku 
Ralsko. 

• Usnesením vlády č. 319 z 31. 5. 1995 uložila vláda ministru obrany:  
o urychleně předat se všemi náležitostmi do práva hospodaření rozpočtové 

organizace ministerstva hospodářství PRIVUM majetek státu, ke kterému má 
právo hospodaření ministerstvo obrany, a který se nachází na území bývalých 
vojenských újezdů Ralsko a Mladá, s výjimkou majetku, který byl převeden na 
obce, a majetku, který musí zůstat ve vlastnictví státu 

o odstranit rozpory v identifikaci majetku, jak je uveden v usnesení vlády České  
a Slovenské Federativní Republiky z 5. září 1991 č. 541, o zrušení vybraných 
vojenských újezdů, a usnesení vlády České republiky ze 4. března l992 č. 152,  
k řešení problematiky zrušených vojenských újezdů a jejich převedení do civilní 
správy, doplněné usnesením vlády České republiky z 22. července l992 č. 494,  
o rozšíření platnosti usnesení vlády České republiky ze 4. března l992 č. l52. 

• Usnesením vlády č. 619 z 16. 6. 1999 byl schválen Program rozvoje bývalých vojenských 
újezdů Ralsko a Mladá a odsouhlasen bezúplatný převod vlastnictví státu k pozemkům 
v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá na obce pro zřízení průmyslových zón. 
V příloze usnesení (Opatření k realizaci Programu rozvoje bývalých vojenských újezdů 
Ralsko a Mladá) vláda uložila: 

o od roku 2000 zajišťovat pyrotechnický dohled při výstavbě objektů v průmyslové 
zóně (plošná pyrotechnická asanace prováděná Ministerstvem obrany se realizuje 
pouze do hloubky 0,5 m) a náklady na uvedený dohled a případnou asanaci během 
výstavby nových podniků v uvedené zóně financovat z prostředků rozpočtové 
organizace PRIVUM 

o průběžně nadále podle plánu pokračovat v systematické asanaci území bývalých 
vojenských újezdů Ralsko a Mladá a tuto pyrotechnickou a ekologickou asanaci 
financovat 

o udělení souhrnné výjimky vládou podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, k urychlení 
privatizace vybraných objektů v prostoru bývalého vojenského újezdu Ralsko 

o od 2. ledna 2000 zahájit bezúplatný převod vlastnictví státu k pozemkům na obce. 
• Usnesením vlády č. 95 z 22. 1. 2003 byla schválena: 

o Souhrnná zpráva o ukončení částečné pyrotechnické asanace bývalého vojenského 
újezdu Ralsko se zhodnocením dosaženého stupně bezpečnosti a pyrotechnické 
zátěže a návrh dalšího postupu týkajícího se problematiky Libereckého kraje 
obsažené v materiálu předloženém Radou Libereckého kraje - řešení pyrotechnické 
očisty území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, obsaženou 
v části III materiálu č. j.19/03, bylo uloženo ministru obrany: 
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o pokračovat v provádění částečné pyrotechnické asanace bývalého vojenského 
újezdu RALSKO v dočasné působnosti Armády České republiky na dříve 
neplánovaných územích podle požadavků orgánů státní správy a samosprávy podle 
části III materiálu č. j. 19/03 

o provádět částečnou pyrotechnickou asanaci do hloubek stanovených v souladu s 
usnesením vlády ze dne 24. března 1993 č. 140 a usnesením vlády ze dne  
12. června 1997 č. 350 s cílem zabezpečit základní stupeň bezpečnosti života na 
asanovaném území 

o předložit vládě zprávu o postupu prací v období I. pololetí 2003 a v součinnosti s 
1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ministry pro místní rozvoj, financí  
a průmyslu a obchodu navrhnout vládě další postup do ukončení částečné 
pyrotechnické asanace. 

• Usnesením vlády č. 997 z 8. 10. 2003 vláda schválila: 
o ponechání příslušnosti hospodaření s majetkem státu na území bývalého 

vojenského výcvikového prostoru Ralsko organizaci Vojenské lesy a statky ČR, 
s. p., založené Ministerstvem obrany, k jeho plnohodnotnému využití za 
podmínky, že po nabytí účinnosti novely zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, 
zajistí v prostoru, ve kterém je tato organizace příslušná hospodařit s majetkem 
státu, provádění pyrotechnického průzkumu na vlastní náklady. 
 

a uložila ministru obrany: 
o ukončit provádění částečné pyrotechnické asanace bývalého vojenského 

výcvikového prostoru Ralsko jednotkami Armády České republiky k 31. březnu 
2004 

o zahájit po splnění kvalifikačních požadavků provádění pyrotechnického průzkumu 
organizací Vojenské lesy a statky ČR, s. p., v prostorech příslušnosti této 
organizace k hospodaření s majetkem státu. 
 
Pozn.: Koncesní listina  na provádění pyrotechnického průzkumu byla VLS ČR, 
vydána 2. 4. 2004, zbrojní licence vydána 19 .10. 2004. 
 

• Usnesením vlády č. 576 z 9 .6. 2004 vláda vyjádřila nesouhlas k poslaneckému návrhu 
zákona o přechodu vlastnického práva k nemovitému majetku na území bývalých 
vojenských újezdů Milovice-Mladá a Ralsko z České republiky na kraje  
a obce z těchto důvodů: 

o předložený návrh zákona nerespektuje skutečnost, že majetek, který je předmětem 
návrhu zákona, je již postupně převáděn v  souladu s  příslušnými ustanoveními 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, jednak bezúplatným převodem 
na územní samosprávné celky, jednak prodejem do vlastnictví jiných právnických 
a fyzických osob, jakož ani skutečnost, že na tomto majetku jsou 
postupně odstraňovány různé druhy ekologických zátěží a rovněž zcela 
nevyužitelné, mnohdy i životy ohrožující stavby,  a to v souladu s rozpočtovými 
možnostmi státu 

o nemovitosti, k nimž má podle předloženého návrhu zákona vlastnické právo státu 
přejít na kraje a obce, nejsou v návrhu zákona specifikovány tak, aby bylo možné 
jednoznačně určit, kterých nemovitostí a jakých subjektů se přechod vlastnictví 
týká (například parcelní číslo, geometrické určení katastrálního území, identifikace 
nabyvatele majetku); nedostatečné vymezení majetku přecházejícího do vlastnictví 
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územních samosprávných celků by přineslo právní nejistotu a problémy při 
uspořádání majetkoprávních vztahů 

o pozemky, které by podle předloženého návrhu zákona měly přejít na územní 
samosprávné celky, vyžadují  provedení sanačních úprav v takovém rozsahu, že 
zejména obce nejsou schopny realizovat potřebné investice. 

• Usnesením vlády č. 796 z 22. 6. 2005 vláda souhlasila: 
o s ukončením prací na rozpracovaných případech privatizace majetku státu, s nímž 

je příslušná hospodařit organizační složka státu PRIVUM, postupem podle zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, kromě případů, které byly se žádostí  
o vydání příslušné schvalovací doložky předloženy Ministerstvu financí do dne 
přijetí tohoto usnesení 

o se zařazením veškerého zbývajícího majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit 
organizační složka státu PRIVUM, lokalizovaného v prostorech bývalých 
vojenských újezdů Mladá a Ralsko, do privatizace ve smyslu § 5 zákona  
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů, a to kromě majetku, u kterého již byly předloženy 
Ministerstvu financí žádosti o vydání příslušné schvalovací doložky postupem 
podle zákona č. 219/2000 Sb. a majetku, který již byl do privatizace zařazen (dva 
soubory nemovitostí označené jako bývalá vojenská letiště „Boží Dar“  
a „Hradčany“). 

a uložila ministru pro místní rozvoj předložit Ministerstvu financí: 
o do 30. června 2005 zakladatelské privatizační projekty řešící majetek organizační 

složky státu PRIVUM navržený k privatizaci metodou bezúplatného převodu na 
obce, případně dalšími metodami v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

o do 15. ledna 2006 zakladatelské privatizační projekty řešící majetek organizační 
složky státu PRIVUM navržený k privatizaci metodou bezúplatného převodu na 
kraje. 

 
Další aspekty souvisejí s hospodařením v lesích bývalého vojenského újezdu Ralsko 
 
Jak již bylo výše uvedeno, Usnesením vlády č. 997 z 8. 10. 2003 vláda ponechala právo 
hospodaření právnické osobě Vojenské lesy a statky ČR, jejímž zakladatelem je MO ČR. 
Současně však uložila odpovědnost k zajištění pyrotechnického průzkumu na celém území 
bývalého újezdu. 
Pyrotechnický průzkum je v současné době zajišťován čtyřmi specialisty ve stálém 
pracovním poměru. Náklady na technologie, vybavení a osobní náklady dosahují výše 5 mil. 
Kč/rok. Další náklady je nutno vynaložit na vypracování map rizikových území, terénní 
značení a vypracování speciálních technologický postupů a popisů zásahů. Celkové náklady 
pyrotechnického průzkumu se pohybují na úrovni cca 7 – 8 mil. Kč ročně. Tyto náklady se 
týkají průzkumu, prováděného do hloubky 50 cm. V případě využití pozemků jiným 
způsobem, než je běžné lesní hospodaření (např. stavby) je nutné provádět další speciální 
průzkum. 
 
Další zátěž představuje tzv. „postřílená hmota“. Jedná se o cca 10 000 m³ dřevní hmoty, která 
obsahuje kovy a někdy i nevybuchlou munici. Veškerá tato hmota musí být kontrolována na 
detektorech kovů a její průměrné zpeněžení se pohybuje na úrovni cca 50%. Předpokládaná 
provozní ztráta z tohoto důvodu se pohybuje na výši cca 6 mil.Kč/rok. 
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Shrnutí 
 
Vzhledem k podmínkám a možnostem převodu či přechodu státních lesů na kraje, 
popsaných v kapitole 2 a současné legislativně-právní situaci v bývalém vojenském 
újezdu Ralsko můžeme konstatovat, že na tento majetek ve správě VLS ČR, s.p., se 
vztahují stejné podmínky pro převod, jako v případě státních lesů, spravovaných 
státními podniky mimo území vojenských újezdů, které jsou popsány na str. 4 této 
přílohy. 

 

5.   Závěr 
 
Z provedené analýzy plynou pro případný převod (přechod) lesů ve vlastnictví státu na kraje 
majetku tyto hlavní závěry: 

- za stávajícího právního stavu je vyloučeno, aby do vlastnictví krajů byl převeden či přešel 
státní les nacházející se na území vojenských újezdů, tento les tvoří součást tzv. výlučného 
vlastnictví státu podle čl. 11, odst. 2 Listiny základních práv a svobod 

- za stávajícího právního stavu je rovněž vyloučeno, aby do vlastnictví krajů byl převeden 
či přešel státní les nacházející se na území národních parků, národních přírodních 
rezervací a národních přírodních památek, tento les lze rovněž označit za součást tzv. 
výlučného vlastnictví státu podle čl. 11, odst. 2 Listiny základních práv a svobod 

- lze důvodně tvrdit, že za stávajícího právního stavu je rovněž vyloučeno, aby do 
vlastnictví krajů byl převeden či přešel státní les, s nímž hospodaří příspěvková 
organizace Lesní správa Lány, i tento les lze s výhradami označit za součást tzv. 
výlučného vlastnictví státu podle čl. 11, odst. 2 Listiny základních práv a svobod 

- za stávajícího právního stavu by mohl být do vlastnictví krajů byl převeden státní les, se 
kterým hospodaří Lesy České republiky, s. p. (dále též „převoditelný státní les“). Převod 
by mohl být uskutečněn bud‘ mimo privatizaci podle pravidel platných pro běžné 
nakládání s nemovitým majetkem státu nebo jako převod privatizační podle pravidel 
zakotvených v předpisech o tzv. velké privatizaci. Dále je možné, aby byl do vlastnictví 
krajů převeden i státní les ve správě Vojenských lesů a statků, pokud byl vojenský újezd 
zrušen a nejedná se o výlučné vlastnictví státu 

- převod převoditelného státního lesa do vlastnictví krajů mimo privatizaci lze provést 
pouze z důvodu naléhavých hospodářských nebo bezpečnostních zájmů státu (§ .17, odst. 
1 zákona č. 77/1997 Sb.) 

- převod převoditelného státního lesa do vlastnictví krajů mimo privatizaci nelze provést 
bez toho, že by správce tohoto majetku o převod sám požádal Vládu ČR, a že by 
zdůvodněně a doloženě prokázal nepotřebnost majetku, podle § 21, odst. 2 zákona č. 
219/2000 Sb. a předložil příslušnou smlouvu ke schválení Ministerstvu financí podle § 22, 
odst. 3 téhož zákona 

- převod převoditelného státního lesa do vlastnictví krajů mimo privatizaci lze provést 
pouze za předpokladu, že vláda udělí výjimku z nepotřebnosti majetku podle § 21, odst. 2 
zákona č. 219/2000 Sb., se smlouvou o převodu vysloví předchozí souhlas Ministerstvo 
zemědělství podle § 4, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. a totéž ministerstvo vysloví souhlas 
podle § 17, odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., smlouva bude schválena Ministerstvem financí 
podle § 22, odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., nebo, půjde-li o les nacházející se v některém 
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ze zvláště chráněných území, Ministerstvem životního prostředí (§ 22, odst. 5 zákona  
č. 219/2000 Sb.), nevyhradí-li si schválení vláda podle § 23 zákona č. 219/2000 Sb. 

- pokud by byl převod převoditelného státního lesa do vlastnictví krajů mimo privatizaci 
bezúplatný, bylo by zapotřebí zdůvodnit, proč je převod ve veřejném zájmu nebo v čem 
jde o hospodárnější způsob naložení s majetkem státu (§ 22, odst. 2 zákona č.219/2000 
Sb.) 

- veškeré převody převoditelného státního lesa na kraj jsou právně extrémně komplikované 
a za veškerá rozhodnutí při nich učiněná nesou zúčastněné osoby plnou právní 
odpovědnost včetně odpovědnosti trestněprávní (§ 46 a násl. zákona č. 219/2000 Sb.). To 
je významné zejména s ohledem na skutečnost, že převod převoditelného státního lesa 
mimo privatizaci by vyžadoval přijetí celého řetězce velmi nestandardních rozhodnutí  
a řady výjimek 

- převod převoditelného státního lesa do vlastnictví krajů privatizací je možno uskutečnit na 
základě smlouvy za předpokladu, že vláda převoditelný státní les označí jako vhodný  
k privatizaci (§ 5, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.) a schválí příslušný privatizační projekt;  
k převodu je zapotřebí předchozího souhlasu Ministerstva zemědělství podle § 4, odst. 2 
zákona č. 289/1995 Sb. 

- převod převoditelného státního lesa do vlastnictví krajů privatizací se za stávajícího 
právního stavu nemůže týkat lesa, který přešel na stát po 25. 2. 1948 z vlastnictví církví, 
řádů, kongregací a náboženských společností, nebo majetku, který má být vrácen 
právnickým osobám podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě 
některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého) 

- jakýkoliv smluvní převod převoditelného státního lesa do vlastnictví krajů podléhá 
souhlasu zastupitelstva kraje (§ 36, písm. a) zákona č. 129/2000 Sb.) 

- při převodu (přechodu) státního lesa na kraje dojde k liberalizaci pravidel hospodaření  
v těchto lesích, nebot‘ jejich právní režim v systému lesního práva bude shodný s režimem 
lesa ve vlastnictví soukromých vlastníků (na rozdíl od lesa ve vlastnictví státu a obcí) 

- při převodu (přechodu) státního lesa na kraje by zcela jistě byla uplatněna námitka, že 
nastane situace, kdy budou kraje v přenesené působnosti rozhodovat o vlastních právech  
a povinnostech vyplývajících z některých právních předpisů - dojde ke vzniku 
„organizační podjatosti“. 

- zrušením vojenských újezdů nastanou pro případný převod či přechod lesů na kraje stejné 
podmínky, jako v případě státního lesa ve správě státních podniků mimo vojenské újezdy, 
podle kapitoly 2, str. 4 této přílohy. 

 

Veškeré zmíněné aspekty a překážky převodu (přechodu) státního lesa na kraje mohou 
být odstraněny přijetím nové zákonné úpravy se současnou změnou nebo vyloučením 
zákonné úpravy stávající. 

 


