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V Praze dne  
Čj. 37066/2019-MZE-16222 

  
  
Vážený pane hejtmane, 

 

z pověření pana ministra Ing. Miroslava Tomana, CSc. reaguji na Váš dopis ze dne 

8. července 2019 ve věci bezúplatného převodu vybraných lesních pozemků z vlastnictví 

státu do vlastnictví zřizovatele Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov, 

tj. Ústeckého kraje. 

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 24. srpna 2016 č. 728 o zrušení 

usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 710, k Záměru přechodu některých lesních pozemků 

ve vlastnictví státu do vlastnictví vyšších územních samosprávných celků zastavila realizaci 

převodů lesních pozemků vybraným lesnickým školám, resp. vybraným krajům, se 

zdůvodněním, že stát by se měl zbavovat jen takového nemovitého majetku, který je 

z hlediska státu možno označit za trvale nepotřebný. V případě, kdy existuje veřejný zájem 

na využití nemovitého majetku ve vlastnictví státu způsobem, který lze realizovat bez toho, 

aby bylo nutno se nemovitého majetku ve vlastnictví státu zbavovat, je třeba volit právě jiný 

způsob řešení. Tímto řešením byly a jsou smlouvy o spolupráci mezi státním podnikem Lesy 

České republiky a příslušnou střední lesnickou školou.  

Smluvní řešení je třeba preferovat před zcizením státního lesního majetku. 

Nezcizitelnost státního majetku v podobě státního podniku Lesy České republiky stávající 

vláda garantuje ve svém programovém prohlášení. V současné době není realizace převodu 

lesních pozemků z majetku státu do vlastnictví vyšších územně samosprávních celků 

důvodná.  
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Vážený pane hejtmane, 

zabezpečení kvalitních podmínek pro poskytování lesnického vzdělání na všech 

úrovních je v současné době, kdy je třeba kvalifikovaných pracovních sil, velmi důležité. 

Věřím, že je lze dosáhnout ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky 

a vedení tohoto podniku je připraveno s lesnickými školami aktivně spolupracovat. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
  
  
  
  
 
Vážený pan 
Oldřich Bubeníček 
hejtman 
Ústecký kraj 
Velká Hradební 3118/48 
Ústí nad Labem-centrum 
400 01 Ústí nad Labem 
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