
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc ČERVEN 2020 

Dotaz č. 1 
 „Žádám o poskytnutí informace, zda Lesy  České  republiky, s.p., souhlasily 

s vytyčením a výstavbu cyklistických tras (tzv. trailů) mimo lesní cesty a vyznačené trasy, tak 

jak jsou určeny dle zákona č. 289/95 Sb., o lesích, a v souvisejících právních předpisech 

na pozemcích v katastrálním území Ráj parcelních čísel 1494, 1496, 1497, 1498, 1500, 1502/1, 

1505, 1507/1, 1509, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522/1, 1522/4, 1524/1, 1527 a 2183/1 

zapsaných na LV č. 9 pro obec Karviná, k. ú. Ráj, jejichž vlastníkem je Česká republika, kde 

právo hospodařit s majetkem státu vykonává společnost Lesy České republiky, s.p. (Lokalita 

Černý Les). 

 Pokud společnost Lesy  České  republiky, s.p. souhlasila s vytyčením a výstavbou 

cyklistických tras mimo lesní cesty a vyznačené trasy na pozemcích v katastrálním území Ráj 

parcelních čísel 1494, 1496, 1497, 1498, 1500, 1502/1, 1505, 1507/1, 1509, 1512, 1514, 1516, 

1518, 1520, 1522/1, 1522/4, 1524/1, 1527 a 2183/1 zapsaných na LV č. 9 pro obec Karviná, 

k. ú. Ráj, jejichž vlastníkem je Česká republika, kde právo hospodařit s majetkem státu 

vykonává společnost Lesy České republiky, s.p., žádám o zaslání těchto souhlasných 

stanovisek/povolení a dokumentace s nimi související. ¨ 

 Pokud společnost Lesy  České  republiky, s.p., žádný souhlas s vytyčením 

a výstavbou cyklistických tras mimo lesní cesty a vyznačené trasy na pozemcích 

v katastrálním území Ráj parcelních čísel 1494, 1496, 1497, 1498, 1500, 1502/1, 1505, 1507/1, 

1509, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522/1, 1522/4, 1524/1, 1527 a 2183/1 zapsaných na LV 

č. 9 pro obec Karviná, k. ú. Ráj, jejichž vlastníkem je Česká republika, 

kde právo hospodařit s majetkem státu vykonává společnost Lesy České republiky, s.p., 

nevydala, žádám o informaci, jakým způsobem společnost Lesy  České  republiky, s.p. řeší 

opakované porušování zákona č. 289/95 Sb., o lesích, ze strany cyklistů, zejména ježděním 

mimo cesty a vyznačené trasy na kole, opakovaným hrabáním lesní hrabanky až na holou půdu, 

narušováním půdního krytu nepovolenou těžbou hlíny, písku, bez povolení, popřípadě 

bez ohlášení prováděním terénních úprav a jiných staveb, těžbě a poškozování stromů a keřů 

lesních dřevin, odhazováním odpadků. Kolik přestupků proti zákonu č. 289/95 Sb., o lesích, 

bylo od 1. 1. 2010 na zmíněných parcelách zjištěno a jakým způsobem byly tyto přestupky 

řešeny?“ 

Odpověď: 
 LČR, resp. jejich příslušné organizační jednotky spravující předmětné pozemky  

(do 31. 12. 2019 Lesní správa Ostrava a následně od 1. 1. 2020 Lesní správa Jablunkov), 

neposkytly písemný či ústní souhlas s vytyčením a výstavbou cyklistických tras (tzv. trailů) 

mimo lesní cesty a vyznačené trasy na dotčených pozemcích. LČR současně nebyly žádány  

o poskytnutí jakéhokoli stanoviska či povolení, tudíž nedisponují k uvedenému žádnou 

dokumentací a nejsou schopny Vám tuto k Vaší žádosti poskytnout. 

 Opakované porušování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), je ze strany LČR 

řešeno zcela standardně, tj. v případě zjištěného pochybení, resp. překročení zákona,  

LČR postupují plně v souladu s příslušnými právními předpisy za využití veškerých prostředků 

ochrany, které tyto předpisy poskytují. Nejčastěji zvoleným způsobem je oznámení incidentu 



Městské policii Statutárního města Karviná, Policii České republiky  

či orgánu státní správy lesa (Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné). 

  K uvedenému se jeví vhodným doplnit, že dotčené pozemky, resp. lesy na nich  

se nacházející, jsou lesy zvláštního určení dle ust. § 8 odst. 2 písm. c) lesního zákona, konkrétně 

tzv. příměstské lesy a lesy se zvýšenou rekreační funkcí; nejedná se tak o lesy hospodářské ve 

smyslu lesního zákona. Dotčená lokalita jako celek je charakterem příměstskou rekreační 

zónou, která je jak z české, tak polské strany ohraničena cyklotrasami  

a zároveň je protkána řadou lesních cest, svážnic a přibližovacích linek, což samozřejmě 

přinejmenším přispívá ke zvýšené přítomnosti cyklistů v lokalitě. Zajistit, aby aktivity 

veškerých třetích osob, které se v lokalitě ocitnou, byly souladné se zákonem, je, a v tomto 

ohledu s námi jistě budete souhlasit, přinejmenším velice komplikované, zvláště pak když LČR 

nejsou ani orgánem státní správy lesů, ani orgánem policejním a nedisponují potřebnými 

pravomocemi jako oba zmíněné orgány. Např. orgánu státní správy lesa je svěřeno zjišťování 

a rozhodování o přestupcích dle zákona o lesích, lesní stráž je oprávněna ukládat a vybírat 

pokuty, předvádět policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak 

zjistit její totožnost apod. I v případě, kdy LČR přistihnou třetí osobu při nezákonné činnosti, 

nezbývá, než se pokusit takové osobě v pokračování činnosti zamezit domluvou (přičemž 

splnění požadavku LČR v takovou chvíli je zcela na dobrovolné úvaze třetí osoby)  

nebo k záležitosti přivolat policii, přičemž, jak bylo již výše uvedeno, i tohoto postupu je  

ze strany LČR využíváno. LČR se tak samozřejmě nechtějí zbavovat odpovědnosti, nicméně 

jejich postavení, resp. možnosti efektivního zásahu v takovou chvíli, jsou poměrně značně 

omezené.  

 Co se týká počtu řešených přestupků v minulosti mohou LČR uvést, že některé případy 

byly řešeny revírníkem domluvou či v koordinaci s již opakovaně zmiňovanou policií  

či s orgánem státní správy lesa. LČR bohužel nejsou schopny uvést přesný počet případů  

a jejich řešení od r. 2010, a to zejména z důvodu proběhlých organizačních a na tyto 

navazujících personálních změn (jak již výše uvedeno, původně byla lokalita spravována Lesní 

správou Ostrava, která byla zrušena a nahrazena Lesní správou Jablunkov)  

a dále z důvodu, že LČR nejsou účastníkem řízení o přestupku a „výsledek“ řízení jim  

tak není oznamován.                 

 LČR Vás tímto ujišťují, že se v dotčené lokalitě snaží nezákonnou činnost třetích osob 

minimalizovat, a to nejen prostřednictvím požadavků vznášených vůči příslušným orgánům 

veřejné moci ve vztahu k průběžnému „hlídkování“ v dané oblasti, ale i vlastní činností, kdy 

LČR v dané lokalitě již i samy a na svůj náklad v minulosti zajišťovaly odstranění různých 

skokanských můstků, různých úprav povrchu apod., které by mohly pro účely trailu sloužit. 

 Závěrem zbývá uvést, že po obdržení Vaší žádosti LČR bezodkladně provedly 

pochůzku v dotčené lokalitě, přičemž skutečně byly zjištěny některé z Vámi popisovaných 

objektů. LČR tak v nejbližší době podniknou kroky k nápravě. Současně Vám LČR velice 

děkují a projevený zájem o stav našich lesů a v případě, že máte nějaké bližší informace  

o porušování lesního zákona či o osobách, které se takového porušování dopouští, dovolujeme 

si Vás požádat o součinnost a ohlášení takových případných údajů či informací příslušnému 

orgánu státní správy lesů.   

Dotaz č. 2 
 „Žádám o poskytnutí informace, jaké výdaje na reklamu, marketing a propagaci měla 

vaše organizace u jednotlivých mediálních vydavatelství v České republice. Tuto informaci 

bych prosil za roky 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019.“ 

 



Odpověď: 
 K Vaší žádosti Vám sděluji, že požadované informace naleznete v přiloženém souboru: 

mediální vydavatelství 2015-2019.pdf 

Dotaz č. 3 
 „Žádám o sdělení informací: 

- „kdo je nájemcem (pachtýřem) pozemků parc. č. 1834 a č. 1833, oba pozemky 

v k. ú. Hradec nad Moravicí, zapsaných na LV č. 1156; 
- kdo je nájemcem (pachtýřem) pozemků parc. č. 1645/1 a 651 v k. ú. Žimrovice 

zapsaných na LV č. 442; 

- jaká je celková výše ročního nájemného (pachtovného), resp. za 1 ha 

propachtovaného pozemku u výše uvedených pozemků; 

- na jakou dobu je sjednána nájemní (pachtovní) smlouva u výše uvedených pozemků; 

- kdy nájemní (pachtovní) smlouva u výše uvedených pozemků končí; 

- bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem (pacht) výše uvedených pozemků; 

- kdy bude vypsáno nové výběrové řízení na pronájem u výše uvedených pozemků; 

 Pokud je to možné, žádám o zaslání kopie nájemní (pachtovní) smlouvy (smluv) k výše 

uvedeným pozemkům.“ 

Odpověď: 
 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Ad 1) Pachtýřem pozemku p. č. 1834 v k. ú. Hradec nad Moravicí, zapsaného na LV č. 1156, 

který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro LČR, je společnost Opavská 

lesní a.s., IČO: 451 93 177, se sídlem Masarykova třída 337/28, Město, 746 01 Opava. 

Co se týče pozemku p. č. 1833 v k. ú. Hradec nad Moravicí, zapsaného na LV 

č. 10002, tento je rovněž ve vlastnictví České republiky, avšak příslušnost hospodařit s tímto 

majetkem státu má Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 

Praha 3, IČO: 013 12 774. Z tohoto důvodu LČR požadovanou informací ve vztahu k tomuto 

pozemku nedisponují. 

Ad 2) Pachtýřem pozemků p. č. 1645/1 a 651 v k. ú. Žimrovice, zapsaných na LV č. 442, které 

jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro LČR, je rovněž společnost 

Opavská lesní a.s., IČO: 451 93 177, se sídlem Masarykova třída 337/28, Město, 746 01 

Opava. 

Ad 3) Celková výše ročního pachtovného činí 17.803,- Kč (27 032 m2 á 0,0724 Kč/m2 . 3,7 . 

1,196 + 13 905 m2 á 0,0558 Kč/m2 . 3,7 . 1,196 + daň z nemovitých věcí 5.709,- Kč). 

Ad 4, 5) Pachtovní smlouva je sjednána na dobu určitou ode dne 1. 1. 2020 do dne 

31. 12. 2024.  

Ad 6)  Výběrové řízení na pacht těchto pozemků v minulosti vypsáno nebylo, neboť 

na počátku i po celou dobu trvání smluvního vztahu byl pouze jeden zájemce o jejich 

propachtování. 

Ad 7) Vzhledem k tomu, že předmětné pozemky (resp. jejich části) by měly být předmětem 

připravované směnné smlouvy, bude nové výběrové řízení vyhlášeno pouze v případě, 

že k uzavření této směnné smlouvy nedojde a o pacht těchto pozemků bude mít zájem více 

subjektů. 



 Kopii Smlouvy o zemědělském pachtu č. 106142 ze dne 1. 5. 2014 ve znění Dodatku 

č. 1 ze dne 1. 1. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 27. 4. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 9. 6. 2020 Vám 

zasílám v příloze tohoto dopisu.  

Dotaz č. 4 
 „Žádáme o poskytnutí informací týkajících se kroků podniknutých k vymáhání škody 

po odpovědných osobách, pokud jde o pokutu za veřejnou zakázku: 

1. S0111/10 - Dodávky kancelářského materiálu (rámcová smlouva) 

2. S338/2012/VZ-17925/2017/513/JLÍ (Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků 

(rámcová smlouva) 

V této souvislosti konkrétně žádáme o: 

„a) Informaci, zda vám v mezidobí vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další 

škoda, případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, 

postih od poskytovatele dotace apod.). 

b) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme 

o sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení 

dodavatele služby, který je za škodu odpovědný. 

c) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním 

způsobem, v jaké výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). 

Škoda může být vymáhána písemnou výzvou k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou 

pohledávku, podanou žalobou apod. – žádáme o konkrétní informaci, jaké kroky byly 

podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme 

o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno. 

d) V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí 

přijal (jméno, příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje 

písemný zápis o tomto rozhodnutí (například zápis škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii.“ 

Odpověď: 
 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

Veřejná zakázka S0111/10 – Dodávky kancelářského materiálu (rámcová smlouva): 

Ad a) Ne, v mezidobí nám nevznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou další škoda. 

Ad b) Ne, nebyla zjištěna osoba odpovědná za vznik škody. 

Ad c) Ne, škoda nebyla vymáhána. 

Ad d) Žádné takové rozhodnutí neexistuje, neboť nebyla zjištěna osoba, po které by bylo možné 

škodu vymáhat. 

Veřejná zakázka ÚOHS-S338/2012/VZ-17925/2017/513/JLí – Dodávky osobních 

ochranných pracovních prostředků (rámcová smlouva): 

Ad a) Ne, v mezidobí nám nevznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou další škoda. 

Ad b) Ne, nebyla zjištěna osoba odpovědná za vznik škody. 

Ad c) Ne, škoda nebyla vymáhána. 

Ad d) Žádné takové rozhodnutí neexistuje, neboť nebyla zjištěna osoba, po které by bylo možné 

škodu vymáhat. 



Dotaz č. 5 
„Žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se „Roštejn“: 

„1. Seznam zvěře v oboře Roštejn u Telče s kopií poslední situační zprávy o stavu obory 

2. Kopie veškerých zodpovězených dotazů mluvčí Lesy ČR Evy Jouklové od 1. 6. 2020 

dosud.“ 

Odpověď: 
K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující informace: 

K bodu 1. 

Přehled stavu zvěře v oboře Roštejn u Telče naleznete v přiloženém souboru s názvem: 

 Přehled stavu zvěře v honitbě RO.pdf  

Situační zprávu o stavu obory LČR nevypracovávají. 

K bodu 2.  

V období ode dne 1. 6. 2020 dosud neodpovídala tisková mluvčí LČR Mgr. Eva Jouklová 

na žádný dotaz týkající se obory Roštejn.  

Dotaz č. 6 
„Žádám o sdělení jména odpovědného pracovníka, který uzavřel smlouvu o zastoupení 

státního podniku LESY ČR soukromým právním subjektem AK – Mgr. Jakub Kántor, advokát, 

i.s. Mgr. Lukáše Eichingera, MBA ve věci pozemku 2346/1 - 5C118/2016. 

 Zároveň žádáte o kopie všech smluv, které LČR uzavřely a vztahují se k pozemku č. p. 

2346/1 v k.ú. Hlásná Třebaň, okres Beroun.“  

Odpověď: 
K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

 Co se týče prvního dotazu LČR Vás v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 ZSPI odkazují 

na zveřejněnou informaci a uvádějí odkaz umožňující její vyhledání a získání: 

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9106435 

 K bodu druhému Vaší žádosti sdělujeme, že LČR neuzavřely žádnou smlouvu, která by 

se týkala pozemku p. č. 2346/1 v k. ú. Hlásná Třebaň, okres Beroun.   

Dotaz č. 7 
„-  Sdělte písemně, jakým způsobem a kdy nabyl podnik Lesy ČR s.p. právo hospodařit 

na pozemcích p.č. 1377/9, 1383/1, 1383/10, 1384/1, 1384/3, 1385/1, 1385/6, k.ú. Nosislav. 

- Sdělte písemně, z jakého pověření a kdo vydal nařízení o tom, že pozemky p.č. 1377/9, 

1383/1, 1383/10, 1384/1, 1384/3, 1385/1 1385/6, k.ú. Nosislav, jsou pro Lesy ČR 

nepotřebné a je možné tyto pozemky zveřejnit k prodeji/směně. 

- Sdělte písemně, kdy byla poprvé zveřejněna nabídka k převodu pozemků p.č. 1377/9, 

1383/1, 1383/10, 1384/1, 1384/3, 1385/1, 1385/6, k.ú. Nosislav a kdo ji jmenovitě zveřejnil 

a kdo za adminování celého procesu zodpovídal. 

- Sdělte písemně, které společnosti v průběhu nabídkového řízení závazně podaly nabídku, 

uveďte časové údaje. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9106435


- Sdělte písemně, zdali jste vyžadovali od vítězného uchazeče požadavek, k čemu hodlá 

nabyté státní pozemky použít, jaký má záměr s jejich nakládáním. 

- Sdělte písemně podrobnosti a prokazatelně doložte (např. screenem) veškeré časové údaje 

o okolnostech ukončeného nabídkového řízení a uzavření smlouvy směnné č. S313/19 

ze dne 26. 5. 2020. 

- Sdělte písemně, kolik pozemků bylo vlastnicky převedeno v posledních 5 letech z Lesy ČR 

s.p. na základě smluvních ujednání na společnosti: Ještědské kynologické a sportovní 

centrum, z.s.  IČ 08990409; SONOT, a.s. IČ 27749045; AREPA INVEST s.r.o. 

IČ 29399769; Chytré bydlení s.r.o. IČ 06982263; RUTY s.r.o. IČ 27703517; Zemědělský 

podnik Morava a.s. IČ 27781674; Bohunice SMART s.r.o., IČ 07689411; Optima Spektrum 

s.r.o. IČ 05987687; SILENCE, spol. s r.o. IČ 26222493; AGROSTART, s.r.o. 

IČ 28276752; Louky JN a.s. IČ 05454298; OTSON a.s. IČ 26944987; SWENSY a.s. 

IČ 26945169; TYMET group a.s. IČ 03691462.  

- Sdělte písemně, proč jste dosud neodpověděli na žádost městyse z 18. 5. 2020.“ 

Odpověď: 
 K Vaší žádosti dle ZSPI Vám LČR sdělují následující: 

1. LČR nabyly pozemky p.č. 1377/9, 1383/1, 1383/10, 1384/1, 1384/3, 1385/1 a 1385/6 v k.ú. 

Nosislav smlouvou o bezúplatném převodu dle ust. § 17 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 229/1991 Sb., a to Smlouvou č. 1 007 H 02/59 ze dne 9. 10. 2002. 

2. V daném případě LČR obdržely žádost společnosti SWENSY a.s., která žádala 

o předmětné pozemky v k.ú. Nosislav a zároveň LČR nabídla pozemky v k.ú. Janov nad 

Nisou. Vzhledem k tomu, že předmětem nabídky společnosti SWENSY a.s. byly pozemky, 

které LČR vyhodnotily jako pozemky potřebné a vhodné pro lesnické hospodaření v dané 

lokalitě, přičemž v případě pozemků v k.ú. Nosislav bylo vyhodnoceno, že tyto nejsou 

nezbytné pro další činnost podniku, bylo rozhodnuto o jejich převodu formou směny. Na 

základě příslušného vnitropodnikového předpisu je k podpisu rozhodnutí o potřebnosti 

pozemků k realizaci směny oprávněn vedoucí organizační jednotky LČR, který je oprávněn 

k podpisu směnné smlouvy, v tomto případě ředitel Lesního závodu Židlochovice. Tím 

není dotčen standardní interní schvalovací proces, který v rámci LČR proběhl, ani následný 

souhlas ze strany Ministerstva zemědělství jako zakladatele LČR. 

3. Vzhledem k tomu, že se jedná o převod pozemků formou směny, neměly LČR podle 

interních předpisů povinnost předmětnou směnu zveřejnit ani učinit nabídkové řízení.  

4. S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s předmětnou směnou nebylo učiněno žádné 

nabídkové řízení, otázka podání nabídek v rámci takového řízení je tedy bezpředmětná. 

5. Směna byla realizována v návaznosti na písemnou žádost společnosti SWENSY a.s., 

kterou LČR obdržely. Předmětná společnost uváděla ve své žádosti záměr využít pozemky 

p.č. 1377/9, 1383/1, 1383/10, 1384/1, 1384/3, 1385/1 a 1385/6 v k.ú. Nosislav pro 

pěstování rychle rostoucích dřevin, neboť navazují na tok řeky Svratky, jsou v zátopové 

oblasti řeky a jsou tak vhodné pro uvedenou činnost. 

6. LČR zasílaly návrh směnné smlouvy společnosti SWENSY a.s. dne 19. 5. 2020, přičemž 

uvedená společnost předmětnou smlouvu podepsala dne 22. 5. 2020 a LČR dne 26. 5. 2020. 

K tomuto dni byla současně uvedená smlouva uveřejněna v registru smluv, a tak nabyla 

účinnosti. 

7. V posledních pěti letech nebyl převeden z práva hospodařit LČR žádný pozemek 

do vlastnictví Vámi uváděných společností. V současné době probíhají dvě vkladová 



řízení, jejichž účastníkem je společnost SWENSY a.s., a to v souvislosti s převodem 

pozemků v k.ú. Nosislav a v k.ú. Klentnice, nicméně ani v jednom z uvedených řízení 

nedošlo dosud ke vkladu předmětných pozemků do katastru nemovitostí. 

8. LČR zaslaly odpověď na žádost Městyse Nosislav o převod pozemků v k.ú. Nosislav dne 

8. 6. 2020. 

Dotaz č. 8 
„Žádám o sdělení: 

1) Zda je: 

- pozemek označený jako pozemková parcela č. 82/2, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč 

- pozemek označený jako stavební pozemková parcela č. 193, k. ú. Hněvětice, obec 

Skuteč, užíván třetí osobou (např. Jiřím Bezděkem) a na základě jakého právního 

vztahu/titulu. 

2) V případě, že zde nějaký takový právní titul (nájemní či jiná užívací smlouva) existuje, 

žádám o poskytnutí kopie včetně případných dodatků. 

3) Pokud zde žádný oficiální vztah neexistuje, zdvořile žádám o sdělení, jaké právní 

kroky LČR v této souvislosti učinily, aby zabránily užívání pozemků třetí osobou 

a vzniku bezdůvodného obohacení. 

4) Rovněž zdvořile žádáme o sdělení, k jakým účelům je ze strany LČR využívána stavba 

na stavební pozemkové parcele č. 193 umístěná. 

 

5) Dále se pak zdvořile tážeme, zda LČR nenahlížejí pozemky p. č. 82/2 a p. č. st. 193 za 

nepotřebné, a zda by tedy nemohlo být uvažováno o jejich odkupu. V takovém případě 

klientka deklaruje svůj zájem o koupi předmětných pozemků. 

 

6) Potažmo žádáme o informaci, zda jsou či byla v minulosti zahájena či vedena 

jakákoliv jednání směřující k prodeji předmětných pozemků. 

 

Odpověď: 
 K Vaší žádosti dle ZSPI Vám LČR sdělují následující: 

Ad 1) Pozemek p. č. 82/2 i pozemek p. č. st. 193 v k. ú. Hněvětice, obec Skuteč, (dále také jen 

„předmětné pozemky“) jsou na základě uzavřených smluv o nájmu přenechány do užívání 

fyzické osobě, a to panu Jiřímu Bezděkovi. 

Ad 2) V příloze tohoto dopisu Vám LČR zasílají kopie předmětných smluv, a to: 

- Smlouvu o nájmu č.: 3/2016 – Bo ze dne 23. 5. 2016  

- Smlouvu o nájmu č.: 6/2020 – Bo ze dne 17. 6. 2020 

Ad 3) Viz odpověď k bodu 1) a 2).   

Ad 4) Stavba na pozemku p. č. st. 193 není ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro LČR 

a LČR ji neužívají. 

Ad 5) Předmětné pozemky jsou v současné době přenechány do užívání fyzické osoby 

a dosud nebylo rozhodnuto o jejich nepotřebnosti. Pokud by Vaše klientka měla zájem 



o koupi předmětných pozemků, obraťte se, prosím, se žádostí na příslušnou organizační 

jednotku, a to Lesní správu Choceň.  

Ad 6) O prodej předmětných pozemků požádali v roce 2016 manželé Bezděkovi, přičemž 

k převodu dosud nedošlo, a to zejména s ohledem na skutečnost, že dosud není zapsána budova 

na pozemku se nacházející do katastru nemovitostí a zápis změny druhu pozemků oddělených 

z původní p. p. č. 82 (tedy p. p. č. 82/2 a st. 193) byl proveden po rozhodnutí 

o vynětí z PUPFLu, a vyřešení náležitostí pro zápis změny druhu pozemku až v měsíci listopadu 

2019. Jiná jednání směřující k prodeji předmětných pozemků nebyla dosud vedena.  

Dotaz č. 9 

„Žádal jsem o sdělení jména odpovědného pracovníka, který uzavřel smlouvu 

o zastoupení státního podniku LESY ČR soukromým právním subjektem AK – Mgr. Jakub 

Kántor, advokát, i.s. Mgr. Lukáše Eichingera, MBA ve věci pozemku 2346/1 - 5C118/2016 

a o kopie všech smluv, které LČR uzavřely a vztahují se k pozemku 

č. p. 2346/1 v k.ú. Hlásná Třebaň, okres Beroun, obdržel jsem pouze odkaz na veřejně přístupné 

webové rozhraní: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9106435,  ze  kterého jsem se nedozvěděl 

jméno pracovníka LČR ani účel smlouvy. Dále jsem neobdržel nájemní smlouvu nebo smlouvy, 

které opravňují LČR hospodařit s majetkem českého státu. 

Odpověď: 
K Vaší opakované žádosti Vám LČR sdělují následující: 

 Co se týče prvního dotazu, LČR Vás opět v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 ZSPI 

odkazují na zveřejněnou informaci a uvádějí odkaz umožňující její vyhledání a získání: 

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9106435. 

 V této souvislosti si Vás dovoluji upozornit, že jméno osoby, která LČR zastupovala ve 

věci uzavření Příkazní smlouvy o poskytování právních služeb v oblasti soudních sporů 

ze dne 21. 5. 2019 s Mgr. Lukášem Eichingerem, MBA, advokátem 

(IČO 662 54 574), je zřejmé z identifikační údajů smluvních stran v úvodní části 

zveřejněné smlouvy. Účelem této smlouvy je zajištění poskytování komplexních právních 

služeb ve vybraných soudních sporech, mimo jiné v soudním sporu vedeném u OS v Berouně 

pod sp. zn. 5 C 118/2016 (viz Váš dotaz, cituji: „ve věci pozemku 2346/1- 5C118/2016“). 

 K bodu druhému Vaší žádosti, upřesněnému v tom smyslu, že máte na mysli smlouvu, 

na jejímž základě vykonávají LČR právo hospodařit k pozemku p. č. 2346/1 v k. ú. Hlásná 

Třebaň, okres Beroun, který je ve vlastnictví České republiky, sděluji, že tímto nabývacím 

titulem je Smlouva o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hospodařit 

s majetkem státu (§ 55 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. a § 14 a násl. vyhlášky MF č. 62/2001 

Sb.), čj. UZSVM/SBE/611/2010-SBEM uzavřená s Českou republikou – Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 

2 – Nové Město, IČO 697 97 111, ze dne 4. 3. 2010. Kopii této smlouvy Vám zasílám v příloze 

tohoto dopisu.   

Dotaz č. 10 
„Žádáme o informaci, jaký počet stromů napadených kůrovcem nebyl vytěžen 

do 31. 5. 2020 na území Plzeňského kraje v lesích ve správě Lesů ČR?“ 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9106435
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9106435


Odpověď: 
LČR rozhodly o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace z toho důvodu, 

že požadovaná informace u povinného subjektu neexistuje ani takovou informaci nemá ve své 

dispozici a není povinen ji mít. 

LČR nevedou evidenci konkrétního počtu stromů napadených kůrovcem v určitém čase 

a místě, neboť to ani není reálně možné.  

V této souvislosti byl žadatel odkázán na informace obecnějšího rozsahu související 

s kůrovcovou kalamitou, které lze nalézt na webových stránkách LČR 

(https://lesycr.cz/media/kurovec-caste-dotazy/plzensky-kraj/). 

Dotaz č. 11 
„Žádám o poskytnutí následujících informací: 

- sdělte, na kterých parcelách ve vlastnictví České republiky v jednotlivých kat. územích 

v Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Olomouckém, 

Jihomoravském, Libereckém, Karlovarském kraji a kraji Vysočina, se kterými mají příslušnost 

hospodařit LČR, je ke dni podání této žádosti realizována hornická činnost  

- sdělte, na kterých parcelách ve vlastnictví České republiky v jednotlivých kat. územích 

v Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Olomouckém, 

Jihomoravském, Libereckém, Karlovarském kraji a kraji Vysočina, se kterými mají příslušnost 

hospodařit LČR, určených k provozování hornické činnosti (většinou dobývací prostory), 

hornická činnost ke dni podání této žádosti provozována není 

- sdělte, na kterých parcelách ve vlastnictví České republiky v jednotlivých kat. územích 

v Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Olomouckém, 

Jihomoravském, Libereckém, Karlovarském kraji a kraji Vysočina, se kterými mají příslušnost 

hospodařit LČR, je možno realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem dle § 3 písm. a) 

a písm. b) zák. č. 61/1988 Sb. v platném znění, tedy dobývání ložisek nevyhrazených nerostů a 

těžbu písku v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji.“ 

Odpověď: 

LČR rozhodly o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace z toho důvodu, 

že požadovaná informace u povinného subjektu neexistuje ani takovou informaci nemá ve své 

dispozici a není povinen ji mít. 

LČR nemají speciálně vedenou evidenci katastrálních území a pozemků ve vlastnictví 

České republiky, ke kterým vykonávají právo hospodařit a na nichž je prováděna hornická 

činnost dle ustanovení § 2 zákona č. 61/1998 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hornické činnosti“), ani těch, 

na kterých hornická činnost prováděna není. Tyto informace nelze ani vyexportovat ze 

stávajících elektronických aplikací.  

 LČR rovněž nedisponují informacemi o pozemcích, na nichž by bylo možno realizovat 

činnost prováděnou hornickým způsobem dle ustanovení § 3 písm. a) a písm. b) zákona 

o hornické činnosti.  

 Dle dostupných informací takováto centrální evidence stanovených těžebních prostorů 

není vedena ani Českým báňský úřadem či Obvodními báňskými úřady.  

https://lesycr.cz/media/kurovec-caste-dotazy/plzensky-kraj/


Pokud by požadované informace měly být ze strany LČR poskytnuty, pak by se 

bezesporu jednalo o vytváření nové informace ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI, na které 

se povinnost poskytnutí nevztahuje.   

Dotaz č. 12 
 „Žádám o zaslání smlouvy o pachtu – pozemky v dobývacím prostoru č. 219002/2019 

ze dne 11. 6. 2018/18. 6. 2018. Stačí mi strana č. 4 s uvedením pachtovného. Potřebuji 

informaci jako podklad pro vyhotovení znaleckého posudku v obdobné záležitosti.“ 

Odpověď: 
K Vaší žádosti Vám LČR v příloze zasílají kopii předmětné smlouvy včetně příslušných 

metadat obsahujících hodnotu pachtovného za celou dobu trvání pachtu tak, jak byla zveřejněna 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů -  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5939671.   

Dotaz č. 13 
 „Žádám poskytnutí následujících informací:  
 

• Vyjádření Lesů ČR ze dne 20. 5. 2019 ve sporu vedeném u Okresního soudu v Jeseníku 

pod sp.zn. 3C 272/2018“  

• Vyjádření Lesů ČR ze dne 18. 9. 2019 ve sporu vedeném u Okresního soudu v Kolíně 

pod sp.zn. 19C 318/2018“  

Odpověď: 
 LČR rozhodly o odmítnutí žádosti s odkazem na ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) ZSPI, 

dle kterého povinný subjekt neposkytne informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou 

rozsudků.  

 

 Dle tohoto ustanovení povinné subjekty neposkytují informace související: 

- s rozhodováním soudů, 

- s postupem soudů a jejich úkony směřujícími ke zjištění skutkového stavu věci a  

- s úkony účastníků učiněnými vůči soudu a ostatním účastníkům řízení.  

Dotaz č. 14 
 „Na rozhraní katastrálního území obcí Viničné Šumice a Kovalovice leží rybník 

„Kovalovice“ na Kovalovickém potoku. Tento rybník byl údajně ve Vašem vlastnictví a nyní je 

již údajně vlastněn soukromou osobou. 

Žádám Vás tímto o informaci: 

- zda a kdy byl předmětný rybník nabídnut ke koupi obcím Viničné Šumice nebo Kovalovice, 

- za jakou cenu, 

- kdy a jakým zástupcem uvedených obcí byla případná Vaše nabídka odmítnuta.“ 

 

Odpověď: 
K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující informace: 

- vodní nádrž Kovalovice (dále jen „VN Kovalovice“) byla vybudována v roce 1990 

Zemědělskou vodohospodářskou správou (dále jen „ZVHS“) na Kovalovickém potoce 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5939671


jako průtočná, retenční (protipovodňová ochrana obce), krajinotvorná, k sportovnímu 

rybářství. Do majetku LČR byla VN Kovalovice zařazena po transformaci ZVHS v roce 

2011, pod IMA 921256 - VN Kovalovice; 

- dne 3. 3. 2015 bylo na VN Kovalovice vydáno rozhodnutí o nepotřebnosti a ze strany 

LČR, organizační jednotky Správa toků – oblast povodí Dyje, bylo započato 

s veškerými úkony potřebnými k jejímu možnému převodu na jiného vlastníka 

dle vnitřních předpisů LČR; 

- po zajištění všech podkladů k možnému prodeji byla VN Kovalovice v souladu 

s tehdejší legislativou nabídnuta doporučeným dopisem ze dne 18. 5. 2015 

(LCR952/002062/2015) k prodeji vlastníku s největší výměrou pozemků pod stavbou 

hráze VN Kovalovice, a tedy i předkupním právem, kterým byla Obec Kovalovice, 

zastoupená starostou Milanem Blahákem. Stanovená prodejní cena ve výši 1.900.000,- 

Kč vycházela ze znaleckého posudku, kterým jsou LČR povinny se řídit;  

- Obec Kovalovice dopis převzala dne 26. 5. 2015 (doručenka), ve stanoveném termínu 

se však písemně k nabídce předkupního práva nevyjádřila, pouze starosta telefonicky 

sdělil, že se obec písemně vyjadřovat nebude, neboť obecně nesouhlasí s prodejem VN 

Kovalovice novému vlastníku; 

- proto LČR přistoupily v souladu s vnitřními předpisy k vyhlášení výběrového řízení 

podle ustanovení § 1780 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „VŘ“), na prodej VN Kovalovice, které bylo zveřejněno 

na stránkách LČR, současně o zveřejnění VŘ Lesy ČR informovaly doporučeným 

dopisem všechny vlastníky nejen zbývajících pozemků pod stavbou hráze VN 

Kovalovice, ale i pod zátopou VN Kovalovice; 

- o možné zveřejnění informace o vyhlášení VŘ i na úřední desce požádaly LČR obě obce 

– tedy Obec Kovalovice (starosta Milan Blahák) i Obec Viničné Šumice (starosta Josef 

Drápal). Obě obce dne 29. 9. 2015 prostřednictvím emailů toto zveřejnění odmítly, 

přičemž starosta Obce Kovalovice v emailu navrhl převést dílo obci za 1,- Kč, což by 

však bylo v rozporu s pravidly k nakládání s majetkem ČR, na které byl upozorněn již 

v dopise ze dne 18. 5. 2015; 

- VN Kovalovice se nakonec nabízela celkem v 6 kolech VŘ, po 5. kole (neúspěšném – 

bez zájemce) VŘ obdržely LČR dopis od Obce Kovalovice ze dne 

11. 10. 2016 (Č.j: 633/2016/OU) s nabídkou na odkoupení VN Kovalovice za kupní 

cenu ve výši 300.000,- Kč;  

- na dopis Obce Kovalovice ze dne 11. 10. 2016 LČR odpověděly doporučeným dopisem 

ze dne 19. 10. 2016 (LCR952/005030/2016), kde zopakovaly předepsaný postup při 

prodeji nepotřebného majetku ČR a informovaly Obec Kovalovice, že je 

do dne 2. 11. 2016 vyhlášeno 6. kolo VŘ za sníženou cenu ve výši 1.000.000,- Kč, 

do něhož se může obec přihlásit, 

- VN Kovalovice pak byla v 6. kole prodána zájemci, který nabídl nejvyšší cenu. 


