
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. července 2012 č. 571 

 
o způsobu narovnání právních vztahů mezi Českou republikou a skupinou CTP 

 
 
             Vláda 

 
             I. bere na vědomí  
 
                1. informace o dosažení dohody ohledně narovnání právních vztahů mezi 
Českou republikou, Pozemkovým fondem ČR, Ing. Karlem Wimětalem a společnostmi 
CTP Property II, a.s., CTP Property V, a.s., CTP Property XVI, spol. s r.o. a CTPark 
Bor, spol. s r.o., CTP Invest, spol. s r.o., CTP Property a.s., CTP Property VI, a.s.   
Multivest B.V. a Finspel B.V. (dále jen „Společnosti“), obsažené v části II a III        
materiálu č.j. 764/12,  
 
                2. návrhy smluv obsažené v části III materiálu č.j. 764/12;  
 
            II. vyhrazuje si po podpisu smluv, uvedených v bodě I/2 tohoto usnesení,   
rozhodnout o tom, zda  podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, povo-
lí ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Českou republikou a společ-
nostmi CTP Property II, a.s., CTP Property V, a.s., CTP Property XVI, spol. s r.o. a 
CTPark Bor, spol. s r.o. (dále jen „Smlouva o převodu nemovitostí“), podle které mají 
být převedeny nemovitosti v ní uvedené (dále jen „Dotčené pozemky“) z vlastnictví 
České republiky do vlastnictví uvedených společností, výjimku z trvalé nepotřebnosti 
Dotčených pozemků pro stát, stanovené v § 21 odst. 1 uvedeného zákona;  
 
           III. souhlasí 
 
                1. s postupem a principy narovnání obsaženými ve Smlouvě o narovnání 
mezi Českou republikou, Pozemkovým fondem ČR, Ing. Karlem Wimětalem a       
Společnostmi (dále jen „Smlouva o narovnání“) a ve Smlouvě o narovnání mezi      
Českou republikou, Pozemkovým fondem ČR a Ing. Karlem Wimětalem (dále jen 
„Smlouva o narovnání s Ing. Wimětalem“), podle návrhů uvedených v části III        
materiálu č.j. 764/12, 
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                2. s bezúplatností převodu Dotčených pozemků na příslušné nabyvatele   
uvedené v návrhu Smlouvy o převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu a hospo-
dárnosti, 
 
                3. s podpisem a uzavřením Smlouvy o narovnání, Smlouvy o narovnání 
s Ing. Wimětalem a Smlouvy o převodu nemovitostí, podle návrhů obsažených         
v části III materiálu č.j.  764/12;  
 
            IV. ukládá 
 
                1. ministru financí zajistit podepsání a uzavření příslušných smluv 
v souvislosti s narovnáním s Ing. Wimětalem a Společnostmi a realizaci dalších kroků 
potřebných ke splnění bodu III tohoto usnesení, 
 
                2. ministru zemědělství, aby zajistil ze strany Pozemkového fondu České 
republiky uzavření příslušných smluv v souvislosti s narovnáním s Ing. Wimětalem      
a Společnostmi a realizaci dalších kroků ke splnění bodu III tohoto usnesení.  
 
 
 
Provedou: 

ministři financí, 
zemědělství 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


