
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů za měsíc únor 2020 

Dotaz č. 1 

„Žádám o poskytnutí informací: 

− Kdo je vaším skutečným majitelem? 

− Kdo je vaším skutečným majitelem ve smyslu směrnice 2018/843 viz níže? Tedy každá 

osoba ve vrcholném vedení instituce. 

− Kdo je vaším skutečným majitelem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.? Tedy každá 

fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo i nepřímo 

rozhodující vliv v právnické osobě.“  

Odpověď: 

LČR jsou státním podnikem založeným zakládací listinou Ministerstva zemědělství ČR 

čj. 6677/91-100 ze dne 11. 12. 1991. Postavení a právní poměry podniku upravuje zákon 

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a Statut státního podniku Lesy 

České republiky, s.p., vydaný Ministerstvem zemědělství pod č.j. 47675/2017-MZE-13221. 

Podnik je státní organizací a právnickou osobou, jejímž prostřednictvím vykonává stát svá 

vlastnická práva. Podnik provozuje svým jménem a na vlastní odpovědnost podnikatelskou 

činnost za účelem plnění významných strategických, hospodářských, společenských, 

bezpečnostních nebo dalších zájmů státu. Podnik má právo hospodařit s majetkem státu a nemá 

vlastní majetek. 

Zakladatelem podniku je stát. Jeho jménem vykonává funkci zakladatele ministerstvo, do jehož 

působnosti spadá předmět podnikání podniku.  

Orgány podniku jsou ředitel a dozorčí rada. Ředitel je statutárním orgánem podniku, který řídí 

činnosti podniku a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do 

působnosti zakladatele. Ředitele jmenuje a odvolává ministr, nebo vláda v těch případech, kdy 

si toto právo vyhradí. 

Ředitel jmenuje a odvolává zástupce ředitele podniku, který v době nepřítomnosti ředitele 

zastupuje ředitele v plném rozsahu. Jmenuje-li více zástupců, určí současně jejich pořadí. 

Zástupci ředitele se zapisují do obchodního rejstříku, stejně tak jako členové dozorčí rady. 

Konkrétní osoby, které uvedené funkce zastávají, jsou zapsány v obchodním rejstříku. 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 ZSPI tímto LČR odkazují na zveřejněnou informaci 

a uvádí odkaz umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace: 

 https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=705650&typ=PLATNY 

 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=705650&typ=PLATNY


Dotaz č. 2 

„Žádám o zaslání kopie platných smluv, uzavřených mezi Lesy České republiky, s.p. 

a smluvními partnery, na provádění lesnických činností a prodej dříví pro LČR u zakázek: 

• kód zakázky č. 101213 – Ludvíkov – LS Město Albrechtice, KŘ Šumperk, 

společnost Pradědský lesní závod, a.s. 

• kód zakázky č. 101216 – Karlovice – LS Město Albrechtice, KŘ Šumperk, 

společnost Pradědský lesní závod, a.s. 

• kód zakázky č. 101217 – Suchá Rudná – LS Město Albrechtice, KŘ Šumperk, 

společnost Pradědský lesní závod, a.s.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující. Požadované smlouvy byly zveřejněny v centrálním 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu 

s ustanovením § 6 odst. 1 ZSPI odkazují LČR na zveřejněnou informaci a níže sdělují údaje 

umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace (smlouvy včetně dodatků): 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8633811 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8655595 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9372911 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9373455 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9373147 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9373459 

 

Dotaz č. 3 

„Žádám o poskytnutí informací týkajících se kalamitní těžby v honitbě LČR č. 141025 

Hostěnický les v období od 11. 6. 2013 do 11. 2. 2020, konkrétně:  

1. „Jaký byl skutečný objem vytěženého dříví v m3 na území honitby Hostěnický les 

v daném období. 

2. Jaký počet osob a techniky se podílel na těžbě, přibližování a odvozu dřevní hmoty 

v dané lokalitě. 

3. Jaký byl rozsah výsadby nových porostů a případně jaká další opatření pěstebního 

i jiného charakteru (budování nových cest, oplocenek apod.) byla v tomto období 

v prostoru honitby a přilehlém okolí Vaším státním podnikem zrealizována.“ 

 



Odpověď: 

Požadované informace pod bodem Ad 1. a Ad 3. Vám zasíláme ve formě tabulky v příloze 

tohoto dopisu. Informace požadované pod bodem Ad 2. LČR neevidují, neboť taková povinnost 

nevyplývá z žádného právního předpisu. 

Dotaz č. 4 

„Žádám o poskytnutí informace: 

Koncem července 2019, se v tisku (např.: https://breclavsky.denik.cz/z-regionu/statni-podnik-

lesy-ceske-republiky-zlikvidoval-chranene-motyly-na-palave-20190723.html) objevila 

informace o tom, že společnost Lesy ČR, s.p. nevhodným hospodařením v Milovickém lese 

vyhubila vzácné motýly.  

Jaká opatření přijala vaše společnost k zachování vzácných motýlů? 

Je pro oblast Milovického lesa pořízen lesní hospodářský plán či obdobný dokument? Kde je 

možné se s daným dokumentem seznámit?“ 

Odpověď: 

Česká inspekce životního se tímto případem zabývala v srpnu roku 2019. Při svém šetření 

dospěla k závěru, že LČR neporušily svou činností zákon o ochraně přírody a krajiny. 

Pokles populace jasoně dymnivkového je dle LČR způsoben především v důsledku snížení 

množství srážek a tím četnosti živných rostlin (dymnivek). Vlivem změny klimatických 

podmínek dochází k druhové obměně vegetace a na ní vázaných živočichů, které jsou pak 

nahrazovány jinými.  

V uvedené lokalitě v důsledku klimatických změn dochází ke snížení vitality především starších 

lesních porostů, které LČR obnovují takovým způsobem, aby zde vznikaly druhově pestré 

porosty přirozené druhové skladby a byl zachován předmět ochrany evropsky významné 

lokality Milovický les a zároveň i biotopy všech druhů, které jsou na tyto lesy vázány. 

Všechny lesy, kde LČR vykonávají právo hospodařit, mají vyhotoven lesní hospodářský plán. 

S podmínkami zpřístupnění informací uvedených v lesních hospodářských plánech LČR je 

možno se seznámit na stránkách LČR: https://lesycr.cz/o-nas/pravidla-pro-zpristupneni-

informaci-a-vydej-dat-lhp-lesu-cr/. 

Dotaz č. 5 

„Žádám o poskytnutí informace týkající se směny pozemků, kterou Lesy ČR projednávaly, 

případně aktuálně projednávají, s rodinou Mikových (Dalimil a/nebo Miloslav Mika) případně 

se společnostmi, ve kterých zmínění působí: 

Farma Pohoda s.r.o. 25006169 

LaserTherm spol. s.r.o. 46579834 

Lanové dráhy Ramzová s.r.o. 04736494 

https://breclavsky.denik.cz/z-regionu/statni-podnik-lesy-ceske-republiky-zlikvidoval-chranene-motyly-na-palave-20190723.html
https://breclavsky.denik.cz/z-regionu/statni-podnik-lesy-ceske-republiky-zlikvidoval-chranene-motyly-na-palave-20190723.html
https://lesycr.cz/o-nas/pravidla-pro-zpristupneni-informaci-a-vydej-dat-lhp-lesu-cr/
https://lesycr.cz/o-nas/pravidla-pro-zpristupneni-informaci-a-vydej-dat-lhp-lesu-cr/


Ski areál Stříbrnice s.r.o. 05693560 

Rivota s.r.o. 06460526 

Sportovní areál Paprsek, s.r.o. 08544191 

Dalimilova rozhledna, s.r.o. 08544247 

Q-COOP spol. s.r.o. 64509150 

Agrisen s.r.o. 26787521 

Olwin sport s.r.o. 28602374 

DDC systém s.r.o. 24836842 

United Pharmacies s.r.o. 02270447 

Plzeňská strojírenská a investiční s.r.o. 04703405 

Netlandia s.r.o. 04872444 

GD Staré Město s.r.o. 06178715 

Rivota s.r.o. 06460526 

Artaqua s.r.o. 61972967 

MIKA s.r.o. 19013507 

MaN servis a.s. 25373129 

Miloslav Mika M+M IČO:11572191 

Dále uvádím jen ve zkratce „p. Mika“ nebo „Mikovi“, čímž jsou míněni jak Mikovi, tak 

i společnosti, ve kterých zmínění působí.  

1) Konkrétně by mě zajímalo, které pozemky s vaším podnikem v minulosti Mikovi již směnili - 

to znamená, o které pozemky na straně státu měl zájem p. Mika, a které p. Mika vašemu podniku 

nabízel. Prosím uvést rozlohu a označení v katastrální mapě.  

2) Pakliže k žádné směně zatím nedošlo, zajímalo by mě, co se týče dříve proběhlých jednání 

a) o kterých pozemcích se konkrétně jednalo (opět - o jaké měl p. Mika zájem a jaké pozemky 

za ně státu nabízel). Prosím uvést rozlohu a označení v katastrální mapě. Dále k těmto jednáním 

prosím o poskytnutí odůvodnění, proč ke směně nedošlo. 

b) zdali si Lesy ČR nechávaly k (ne)výhodnosti některé projednávané či p. Mikou navrhované 

směny zpracovávat posudek, stanovisko od krajského ředitelství v Šumperku či lesní správy 

Hanušovice či zprávu - pakliže ano, žádám i o takové posudky,  

c) kdy v minulosti se jednání odehrávala.  

3) Ty samé informace prosím poskytnout i vzhledem k současnému jednání s Mikovými, které 

podle tiskové mluvčí podniku Evy Jouklové v současnosti mezi subjekty probíhají. Mluvčí ovšem 

nechce sdělit detaily s odkazem na probíhající řízení. Jde tedy o informace o tom,  

a) jaké pozemky jsou předmětem jednání o směně. Prosím uvést rozlohu a označení v katastrální 

mapě, 

b) zda jsou případně posudky o posouzení výhodnosti směny, a pokud jsou již k dispozici, i 

takové posudky.“ 

Odpověď: 

Ad 1) V minulosti byla s panem Miloslavem Mikou uzavřena směnná smlouva č. S 484/97/Ko, 

jejíž kopii Vám zasíláme v příloze. 



Ad 2) Informace požadované pod bodem Ad 2) LČR neevidují, neboť taková povinnost 

nevyplývá z žádného právního předpisu. 

Ad) 3) Na informace požadované pod bodem Ad 3) se dle ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI 

nevztahuje povinnost tyto informace poskytovat. 

Dotaz č. 6 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č.: 13/1, 13/3, 14/6, 204/1, 204/5, 205/1, 206, 208 (PK: 

2189, 2231, 422/1, 2188, 2181), zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 3449 a nacházející se v katastrálním území 

Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem.“ 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Ústí nad Labem žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 7 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č.: 389/3, 392 (PK: 390, 392, 80, 86, 88, 83), zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, na listu vlastnictví č. 1444 

a nacházející se v katastrálním území Zlín, obec Zlín.“ 

 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Zlín žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů. 



Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 8 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č.: 1581/63, 1827/1, 1828/2, 1829/1, 1830/2, 1830/3, 

1830/9, 1830/12, 1831/3, 1831/4, 1831/6, 1831/7, 1835, 1836/1, 1836/3, 1836/5, 1836/8, 

1836/10, 1836/11, 1838/2, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171 (PK: 1836, 1833/2, 

1835, 1831, 1581, 1829/1, 1830/1, 1830/2, 1828/2, 1832, 1834, 1824, 1827/2, 1827/1, 1822), 

zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na 

listu vlastnictví č. 2283 a nacházející se v katastrálním území Moravská Ostrava, obec 

Ostrava.“ 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Moravská Ostrava žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 9 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č.: 885/1, 885/19, 885/20, 885/21, 885/22, 885/23, 886, 

887/1, 887/9, 887/21, 887/25, 887/29, 887/30, 887/31, 887/32, 887/41, 887/46, 887/47, 887/50, 

887/58, 887/60, 887/62, 887/64, 887/67, 887/70, 887/71, 887/73, 887/74, 887/75, 887/76, 

887/77, 887/78, 887/85, 887/86, 887/87, 887/88, 887/91, 887/92, 887/93, 887/94, 887/95, 

887/96, 887/98, 887/99, 887/100, 887/101, 887/102, 887/103, 887/104, 887/107, 887/111, 

887/112 (PK: 62, 60/1, 340, 247, 60/2, 187/3, 190/2, 62, 275/4, 60/1, 254/1, 254/2, 275/1), 



zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na 

listu vlastnictví č. 358 a nacházející se v katastrálním území Zábrdovice, obec Brno.“ 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Zábrdovice žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 10 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č.: st. 1274/1, st. 1274/2, st. 1274/3, st. 1274/5, st. 2298, 

st. 2392/3, st. 2392/7, st. 2524, 881/1, 887/1, 887/7, 887/9, 887/10, 887/11, 2046, 2068, zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, 

na listu vlastnictví č. 20493 a nacházející se v katastrálním území Kukleny, obec Hradec 

Králové.“ 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Kukleny žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 

Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 11 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č.: 988/1, 988/2, 988/4, 988/5, 988/7, 988/11 (PK: 

367/1, 367/2, 357, 366/1, 360, 252, 366/5, 367/3, 365/5), zapsané u Katastrálního úřadu pro 



Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, na listu vlastnictví č. 445 a nacházející 

se v katastrálním území Vyškov, obec Vyškov.“ 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Vyškov žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 

Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 12 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č.: 2488/3, 2488/5, 2488/6, 2488/7, 2488/8, 2488/10, 

2488/13, 2489/1, 2489/3, 2489/5, 2489/6, 2492/3, 2492/4, 2496, 2498, 2499 (PK: 747, 745/4, 

484/3, 545, 1984, 493/7, 483/3, 470/1, 470/2, 495/2, 1179/3, 493/2, 4714, 995, 493/1), zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 

915 a nacházející se v katastrálním území Děčín, obec Děčín.“ 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Děčín žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 13 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č.: 241/50, 256/1, 256/2, 256/3, 258, 259, 260, 261, 

269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 269/5, 269/6, 269/8, 269/9, 269/10, 269/11, 270/1, 6098/3 (PK: 



266, 267, 269, 268, 261, 267, 259, 260, 258, 270/1, 256, 257, 255), zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na listu vlastnictví č. 5299 a nacházející 

se v katastrálním území Jihlava, obec Jihlava.“ 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Jihlava žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 

Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 14 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č.: 196/2, 196/7, 198, 199/1, 199/2, 200, 201/1, 202/2, 

203/2, 203/30, 204/2, 205/1, 207/1, 207/2, 216, 219 (PK: 32/1, 192, 3116, 640/2, 31/1, 6/1, 6/2, 

30/4, 3019, 192, 31/6, 6/9, 11/4, 40/4, 38/1, 11/4, 30/3), zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 94 a nacházející 

se v katastrálním území Tuhnice, obec Karlovy Vary.“ 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Tuhnice žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 

Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 15 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  



Jedná se o pozemky následujících parc. č.: 2628/4, 2628/7, 2628/8, 2631/11 (PK: 2631, 2629/4, 

2628/7, 176, 177), zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 

pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2132 a nacházející se v katastrálním území Strašnice, 

obec Praha.“ 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Strašnice žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 

Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 16 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č.: 665/2, 3281, 4038, 4040, 4041, 4043, 4044, 5050, 

5368, 5369, 5370, 5374, 345/2, 1142/1, 1142/13 (PK: 1142/2, 1142/1, 1141/2, 1942/2, 663/2), 

zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, na listu 

vlastnictví č. 3717 a nacházející se v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk.“ 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Šumperk žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 

Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 17 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky  

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům 

žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  



Jedná se o pozemek následujícího parc. č.: 139/2 (PK: 139) zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví č. 371 

a nacházející se v katastrálním území Plazy, obec Plazy. 

Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 135/1, 135/14, 364 (PK: 133, 134, 135, 132/1, 

132/2) zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá 

Boleslav, na listu vlastnictví č. 370 a nacházející se v katastrálním území Plazy, obec Plazy. 

Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 326, 135/11, 135/12, 135/13 (PK: 132/1, 132/2, 

133, 134, 135) zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Mladá Boleslav, na listu vlastnictví č. 369 a nacházející se v katastrálním území Plazy, obec 

Plazy. 

Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 350, 363, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/15, 

139/4 (PK: 988/37, 988/38, 988/39, 132/2, 132/1, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 138, 137/1, 137/2) 

zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, 

na listu vlastnictví č. 332 a nacházející se v katastrálním území Plazy, obec Plazy. 

Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 161/1, 161/2, 161/3, 177, 229, 233/1, 233/2, 

249/49, 249/50, 249/51, 249/59, 249/73, 249/77, 249/78 (PK: 237, 233/1, 233/2, 238, 249/1, 

233) zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – 

východ, na listu vlastnictví č. 4308 a nacházející se v katastrálním území Jažlovice, obec 

Říčany. 

Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 376/4, 378/1, 378/51, 378/53, 378/55, 378/56, 

378/58, 378/60, 378/97, 378/100, 378/101, 378/102, 378/103, 378/120, 378/121, 378/122 (PK: 

83/1, 83/2, 84, 85, 86/1, 342, 343, 344) zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1097 a nacházející se v katastrálním 

území Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany.“ 

Odpověď: 

LČR evidují v k. ú. Jažlovice výzvu oprávněné osoby týkající se pozemků dle PK p. č. 156/2, 

p. č. 166, p. č. 167 a p. č. 169.  

V k. ú. Plazy a k. ú. Chrášťany u Prahy neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné osoby ve 

smyslu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 18 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené nemovitosti byly uplatněny restituční 

nároky dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů.  



Jedná se o následující nemovitosti: 

• poz. par. č. 1268, výměra 655 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je 

stavba, budova s číslem popisným 2761; 

• poz. par. č. 1269/1, výměra 2459 m2, zahrada 

• poz. par. č. 1269/2, výměra 32 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku 

je stavba, budova bez čísla popisného/evidenčního, jiná stavba 

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, 

na listu vlastnictví č. 381 a nacházející se v katastrálním území Dejvice, obec Praha (dále jen 

„Nemovitosti“).“ 

U Nemovitostí je v současné době v katastru nemovitostí jako vlastník evidována soukromá 

právnická osoba. Vzhledem k tomu, že stav zapsaný v katastru nemovitostí nemusí odpovídat 

skutečnému stavu, například z důvodu neplatného převodu podle § 29 zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, jak 

předpokládá § 11 odst. 7 Zákona o církevních restitucích, prosíme o vyjádření i přes tuto 

skutečnost.  

V případě, že Nemovitosti nelze podle jejich současného katastrálního označení ve vaší 

evidenci identifikovat, žádáme vás alespoň o informativní vyjádření, jaké byly v daném 

katastrálním území uplatněny církevní restituční nároky podle Zákona o církevních restitucích, 

případně že žádné takové církevní restituční nároky v daném katastrálním území uplatněny 

nebyly. 

V případě, že k Nemovitostem žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás 

o potvrzení této skutečnosti.“ 

Odpověď: 

LČR neevidují v k. ú. Dejvice žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 

Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné 

osoby, avšak současně nedisponují všemi potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své 

nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

 


