
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc březen 2020 

Dotaz č. 1 

„Žádám o kopie dopisů, e-mailů či jakékoliv jiné komunikace, a to vč. všech příloh 

(např. návrhu smlouvy), která byla mezi Lesy České republiky, s.p., a Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových vedena ohledně převodu práva hospodaření s majetkem státu 

k pozemkům KN parc. č. 1342/13, 1342/31, 1342/36 a 1473/4 v katastrálním území Blansko 

u Kaplice. Zároveň Vás žádám o kopie písemné komunikace v této věci mezi Vašimi 

zaměstnanci, a to jak v rámci jedné organizační složky Vašeho podniku, tak i mezi různými 

organizačními složkami.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující. Dohledané požadované listiny Vám zasíláme 

v příloze tohoto dopisu. 

Příloha:  

Dopis ze dne 18. 12. 2017 Nabídka majetku státu – lesní pozemky v k. ú. Blansko u Kaplice 

Dopis ze dne 31. 1. 2018 Vyjádření k Vaší nabídce ze dne 18. 12. 2017, 

č.j. UZSVM/C/21932/2017-HMSO C/CB/2017/7393 

 

Dotaz č. 2 

„Žádám o vyjádření, zda byly u Lesů České republiky, s.p., uplatněny jakékoliv církevní 

restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakékoliv z nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 5003 

pro katastrální území Karviná-město, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Karviná (dále jen „Nemovitosti“). Příslušný list vlastnictví tvoří 

přílohu této žádosti. 

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

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, jak předpokládá § 11 odst. 7 

Zákona o církevních restitucích, žádáme Vás laskavě 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.“ 

 

 



Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Karviná-město neevidují LČR 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 3 

„Žádám o vyjádření, zda byly u Lesů České republiky, s.p., uplatněny jakékoliv církevní 

restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakékoliv z nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 9557 

pro katastrální území Letňany, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Nemovitosti“). Příslušný list vlastnictví tvoří přílohu 

této žádosti. 

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

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, jak předpokládá § 11 odst. 7 

Zákona o církevních restitucích, žádáme Vás laskavě 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.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Letňany neevidují LČR žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 4 

„Žádám o zaslání přehledu o příjmech z prodeje masa zvěře ulovené v režijních honitbách 

za každý kalendářní rok v období 2015-2019.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti LČR poskytují následující přehled o příjmech z prodeje masa zvěře 

ulovené v režijních honitbách v jednotlivých letech: 

         

Rok  2015 2016 2017 2018 2019    

Cena celkem 

(v Kč bez DPH) 

 

24 007 221 

 

25 424 437 

 

28 127 456 

 

21 875 777 

 

21 999 712 

   



 

Dotaz č. 5 

„Žádám o poskytnutí informací, jakou sumu za marketing, reklamu a propagaci jste v letech 

2012-2019 vyplatili skupině MAFRA a.s., TV NOVA s.r.o. a CET 21 spol. s r.o., ECONOMIA 

a.s., FTV Prima spol. s r.o., Česká televize, czech news center. Žádám částky za každý rok 

zvlášť.“ 

 „Žádám o seznam deseti největších dodavatelů marketingu, reklamy a propagace za rok 2018, 

2019.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující informace: 

Finanční plnění za marketing, reklamu a propagaci v letech 2012-2019 (v Kč bez DPH) 

Subjekt IČO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Česká televize 000 27 383 
    

800 000 
 

750 000 
 

 

Economia, a.s. 281 91 226 
    

66 659 
   

MAFRA, a.s 45 313 351 
   

587 667 87 255 1 007 949  7 500 250 000 

 

Ostatním subjektům v žádosti uvedeným nebyla v letech 2012-2019 vyplacena žádná 

finanční částka za marketing, reklamu a propagaci. 

Seznam deseti největších dodavatelů marketingu, reklamy a propagace za rok 2018, 2019:  

1. Česká olympijská a.s. 

2. Klub českých turistů 

3. Nadace dřevo pro život 

4. Lesnická práce 

5. Raul, s.r.o.  

6. Czech Ski, s.r.o.  

7. AUTOKLUB České republiky 

8. BUVI Promotion s.r.o. 

9. Čech Petr Sport, a.s. 

10. ARTEO CZ s.r.o.   

 

Dotaz č. 6 

„Žádám o poskytnutí následujících informací: 



a) seznam všech smluv uzavřených mezi povinnou osobou, jakož i jednostranných právních 

jednání povinné osoby, uzavřených či učiněných v období od 1. 1. 2015 do data doručení této 

žádosti, ve vztahu k následujícím subjektům: 

i. KOMETA GROUP, a.s., IČO: 262 96 195, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno – Staré 

Brno; 

ii. KOMETA GROUP, spolek, IČO: 449 90 014, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno - 

Staré Brno; 

iii. Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec 

Králové; 

iv. Mountfield HK Business Club, z.s., IČO: 037 81 437, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 

Hradec Králové; 

v. Mountfield HK - spolek pro hokejovou mládež, z.s., IČO: 040 33 761, se sídlem Komenského 

1214/2, 500 03 Hradec Králové; 

vi. HC Energie Karlovy Vary s.r.o., IČO: 024 66 996, se sídlem Západní 1812/73, 360 01 

Karlovy Vary; 

vii. Hockey Club Karlovy Vary, z.s., IČO: 669 84 823, se sídlem Západní 1812/73, 360 01 

Karlovy Vary; 

viii. Hokej Kladno s.r.o., IČO: 241 26 934, se sídlem Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno; 

ix. Hokejový klub Kladno, spolek, IČO: 169 77 513, se sídlem Hokejových legend 2531, 

272 01Kladno; 

x. Bílí Tygři Liberec, s.r.o., IČO: 613 27 336, se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec 

VII-Horní Růžodol; 

xi. Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s., IČO: 467 44 282, se sídlem Jeronýmova 

494/20, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol; 

xii. HC VERVA Litvínov, a.s., IČO: 640 48 098, se sídlem S.K. Neumanna 1598, PSČ 43601; 

xiii. HC Litvínov, sportovní spolek, IČO: 005 54 782, se sídlem S.K. Neumanna 1598, PSČ 

43601; 

xiv. BK Mladá Boleslav a.s., IČO: 267 47 618, se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav III, 

293 01Mladá Boleslav; 

xv. Bk Mladá Boleslav - B, IČO: 270 24 423, se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav; 

xvi. HC Olomouc s.r.o., IČO: 258 49 123, se sídlem Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc; 

xvii. HC Olomouc - mládež, spolek, IČO: 227 34 279, se sídlem Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc; 

xviii. HC VÍTKOVICE RIDERA a.s., IČO: 268 61 836, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 

Ostrava - Zábřeh; 



xix. HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek, IČO: 603 39 799, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 

Ostrava - Zábřeh; 

xx. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 601 12 476, se sídlem Sukova třída 

1735, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí; 

xxi. HC Pardubice, IČO: 016 58 077, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice - Zelené 

Předměstí; 

xxii. HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČO: 64832261, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 

Plzeň - Jižní Předměstí; 

xxiii. HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, spolek, IČO: 45331634, se sídlem Štefánikovo náměstí 

2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí; 

xxiv. HC Sparta Praha a.s., IČO: 61860875, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7 - 

Bubeneč; 

xxv. HC Sparta Praha, z.s., IČO: 40764907, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7 - 

Bubeneč; 

xxvi. HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s., IČO: 25841599, se sídlem Frýdecká 850, 

739 61 Třinec - Staré Město; 

xxvii. HC OCELÁŘI TŘINEC z.s., IČO: 69609624, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec – 

Staré Město; 

xxviii. HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČO: 6030491, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 

Třinec - Staré Město; 

xxix. HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, z.s. v likvidaci, IČO: 69610045, se sídlem Frýdecká 850, 739 

61 Třinec - Staré Město; 

xxx. HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, z.s. v likvidaci, IČO: 69610053, se sídlem Frýdecká 850, 

739 61 Třinec - Staré Město; 

xxxi. HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, z.s. v likvidaci, IČO: 69610029, se sídlem Frýdecká 850, 

739 61 Třinec - Staré Město; 

xxxii. Berani Zlín, s.r.o., IČO: 25566016, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín; 

xxxiii. HC Berani Zlín z.s., IČO: 531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín. 

b) kopie všech smluv či jednání uvedených v písm. a) výše; 

c) přehled všech finančních plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) výše, 

s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) výše], 

bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění, a to včetně plnění 

formou zápočtu vzájemných nároků; 



d) přehled všech nepeněžitých plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) 

výše, s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) výše], 

bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění.“ 

Odpověď: 

K bodu a)  

LČR uzavřely v období ode dne 1. 1. 2015 do data doručení žádosti, tj. do dne 18. 3. 2020, níže 

uvedené smlouvy s následujícími subjekty: 

iii. Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec 

Králové:  

- Smlouva o propagaci a reklamě č. 9 ze dne 6. 3. 2015 (Příloha č. 1 k bodu b) 

- Smlouva o propagaci a reklamě č. 34 ze dne 24. 8. 2016 (Příloha č. 2 k bodu b) 

- Smlouva o propagaci a reklamě č. 124/201718 ze dne 28. 8. 2017 (Příloha č. 3 k bodu 

b)  

xxxiii. HC Berani Zlín z.s., IČO: 531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín: 

- Smlouva o pachtu č. 13648309/2016 ze dne 22. 12. 2015 /HC PSG Zlín, z.s. – název 

subjektu v době uzavření smlouvy/ (Příloha č. 4 k bodu b) 

- Darovací smlouva č. 2/2018 ze dne 27. 8. 2018 (Příloha č. 5 k bodu b) 

Dále některé organizační jednotky LČR zakoupily z Fondu kulturních a sociálních potřeb 

na základě objednávek permanentky, které využívají zaměstnanci příslušných organizační 

jednotek. Vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 

se podařilo získat pouze dvě objednávky z elektronického systému zavedeného v roce 2019, 

a to:  

Mountfield HK, a.s. - Objednávka 8 ks permanentek na sezónu 2019/2020 v hodnotě 51.600 

Kč vč. DPH (Příloha č. 6)  

HC Energie Karlovy Vary s.r.o. – Objednávka 2 ks permanentek na sezónu 2019 – 2020 

v hodnotě 6.400 Kč vč. DPH (Příloha č. 7) 

Přehled veškerých zakoupených permanentek v předmětném období viz Příloha č. 9 k bodu c).  

K bodu b) 

- viz Příloha č. 1 – 7 

K bodu c)  

- viz Příloha č. 8 – Náklady 

- viz Příloha č. 9 – FKSP 



K bodu d)  

- viz informace a dokumenty poskytnuté k bodům a) a b) žádosti 

 

Dotaz č. 7 

„Žádám o poskytnutí informací, zda byly dle evidence zdejšího příslušného pracoviště Lesů 

České republiky, s.p.  

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

zemědělskému majetku, a/nebo 

b) podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi a o změně některých zákonů, 

uplatněny restituční nároky, které by se týkaly následovných pozemků: 

1. parc. č. 354/1                                    8. parc. č. 359/2 

2. parc. č. 354/2                                    9. parc. č. 359/3 

3. parc. č. 354/3                                  10. parc. č. 359/4 

4. parc. č. 354/7                                  11. parc. č. 378/1 

5. parc. č. 354/10                                12. parc. č. 378/2 

6. parc. č. 354/15                                13. parc. č. 382/3 

7. parc. č. 359/1  

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Liberec, 

pro katastrální území Oldřichov na Hranicích (dále jen „Pozemky“). 

Zároveň žádám o informaci, zda byly dle evidence zdejšího pracoviště Lesů ČR podle zákona 

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

uplatněny restituční nároky, které by se dotýkaly Pozemků.“  

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Oldřichov na Hranicích 

neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Ohledně nároků oprávněných osob dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, nedisponují LČR 

potřebnou databází, neboť oprávněné osoby uplatňují své nároky u správního orgánu (SPÚ). 

  

 

 


