
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc SRPEN 2020 

Dotaz č. 1 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací:  

- Scan nájemní či pachtovní smlouvy mezi Lesy České republiky, státní podnik 

a společností KRT Ostrava s.r.o., jejímž předmětem je užívání pozemku parc. č. 652/1 

v k. ú. Karlov pod Pradědem.“ 

 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Požadovaná smlouva včetně dodatku č. 1 byla uveřejněna v registru smluv v souladu 

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

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

LČR Vás v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 ZSPI odkazují na zveřejněnou informaci, 

kdy požadovaný dokument naleznete pod těmito odkazy: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12039176 (smlouva o pachtu) 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12039696 (dodatek č. 1) 

 

Dotaz č. 2 

 „Žádám o sdělení informací k níže uvedeným dotazům: 

 „1. Na části pozemku č. 263/1 byla vybudována zpevněná komunikace /viz příloha 

Slovanská Lhota – III/, která je využívána jako příjezdová cesta k přilehlým pozemkům 

ve vlastnictví podílových spoluvlastníků. Výstavbou komunikace a následným používáním 

pro průjezd motorových vozidel tak došlo k záboru části pozemku p. č. 263/1 a fakticky jejím 

používáním dochází k vjezdu vozidel do lesa (pozemek č. 263/1 je v KN veden jako lesní 

pozemek). 

 Proto žádám o informaci: 

- Jak je právně ošetřeno používání části pozemku parc. č. 263/1 jako příjezdové cesty /viz 

příloha – Slov. Lhota – III/? 

- Byla uvedená zpevněná komunikace vybudována v souladu s platným stavebním 

povolením? 

- Na základě jaké výjimky je umožněno používání části pozemku parc. č. 263/1 a je tak 

fakticky projíždějícím vozidlům povolen vjezd do lesa?  

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

 Na části lesního pozemku parc. č. 263/1 v k. ú. Slovanská Lhota (přibližně v rozsahu 

vymezeném v příloze žádosti), který je ve vlastnictví České republiky, s.p., s právem hospodařit 

pro LČR a pozemku parc. č. 263/6 v k. ú. Slovanská Lhota, který je ve spoluvlastnictví paní 

Marie Veselé a pana Františka Veselého, se nachází pozemní komunikace. Stavba komunikace 

není vedena v majetku LČR. Jedná se o stavbu, která byla vybudována cca v polovině minulého 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12039176
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12039696


století (přesné datum není známo). Vlastníkem stavby komunikace je obec Drevníky, která ji 

dle ústního sdělení starosty vede ve svém pasportu místních komunikací. 

 Právní režim užívání pozemních komunikací je upraven zákonem č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vzhledem k tomu, že část pozemní komunikace se patrně nachází i na lesním pozemku, 

přičemž o rozsahu lze spekulovat, neboť hranice parcel nebyla geometricky zaměřena, lze tuto 

pozemní komunikaci považovat i za lesní cestu podléhající režimu zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní 

zákon“). Užívání lesních pozemků k jízdě motorovými vozidly je upraveno v ustanovení § 20 

lesního zákona. Pokud se nejedná o zákonné výjimky dle § 20 odst. 6 a odst. 7 lesního zákona 

(případně dle jiných právních předpisů) lze lesní pozemek užívat k jízdě motorovými vozidly 

pouze se souhlasem vlastníka pozemku ve smyslu ustanovení § 20 odst. 4 lesního zákona.  

 Údajné používání části pozemku parc. č. 263/1 (vymezené v příloze žádosti) jako 

příjezdové cesty je právně ošetřeno výše uvedenými právními předpisy. 

 Lesy České republiky, s.p. v tuto chvíli nedisponují žádnou stavební dokumentací či 

jinými doklady, na základě kterých, by bylo možné hodnotit, zda zpevněná komunikace 

(stavba) byla vybudována v souladu s platným stavebním povolením.  

 K části pozemku parc. č. 263/1 v k. ú. Slovanská Lhota (vymezené v příloze žádosti) 

LČR neevidují žádnou povolenku k vjezdu ve smyslu ustanovení § 20 odst. 4 lesního zákona. 

Nelze však vyloučit, že souhlas s užíváním předmětné části pozemku jako veřejné pozemní 

komunikace mohl být udělen v minulosti v souvislosti se zřízením komunikace.  

Dotaz č. 3 

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

(např. návrhu smlouvy atd.), která byla mezi Lesy České republiky, s.p., či Vašimi 

organizačními složkami a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vedena 

ohledně shora specifikované žádosti. Zároveň Vás žádám o kopie písemné komunikace v této 

věci mezi Vašimi zaměstnanci a zaměstnanci Krajského ředitelství České Budějovice či Lesní 

správy Hluboká nad Vltavou a mezi zaměstnanci Vašich organizačních jednotek navzájem.“  

Odpověď: 

 Na základě Vaší žádosti Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme kopie požadované 

dokumentace. 

 

Dotaz č. 4 

 „Žádám o poskytnutí rozhodnutí č.j. výst. 1016/97-Šu ze dne 22. 6. 1998, které nabylo 

právní moci dne 30. 7. 1998 Sb.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovanou informaci neevidují, neboť 

se nevztahuje k jejich působnosti. 

 S ohledem na výše uvedené bude Vaše žádost doručená dne 7. 8. 2020 v souladu 

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena. 

 

Dotaz č. 5  

 „Žádám o poskytnutí níže uvedené informace:  



- Vnitřní předpisy státního podniku, upravující nakládání se svěřeným majetkem, 

především pak vnitropodnikové směrnice uplatňované v rámci podniku při převodech 

majetku na třetí osoby, a to předpisy platné v roce 2015 a předpisy platné v současné 

době.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR v příloze tohoto dopisu zasílají níže uvedené dokumenty: 

 

- Směrnice 03/2006 Nakládání s vybraným majetkem České republiky, k němuž má 

právo hospodařit podnik Lesy České republiky, s.p. (č. revize 11, účinnost ode dne 

19. 5. 2014) – viz příloha č. 1; 

 

- Směrnice 03/2006 Nakládání s vybraným majetkem České republiky, k němuž má 

právo hospodařit podnik Lesy České republiky, s.p. (č. revize 12, účinnost ode dne 

2. 2. 2015) – viz příloha č. 2; 

- 3.4 Pracovní pokyn 44/2015 Nakládání s vybraným majetkem České republiky, 

k němuž má právo hospodařit podnik Lesy České republiky, s.p. (č. verze 1, účinnost 

ode dne 25. 11. 2015) – viz příloha č. 3; 

- 3.4 Pracovní pokyn 44/2015 Nakládání s vybraným majetkem České republiky, 

k němuž má právo hospodařit podnik Lesy České republiky, s.p. (č. verze 6, účinnost 

ode dne 2. 10. 2018) – viz příloha č. 4. 

 Dalším předpisem upravujícím nakládání s pozemky v majetku státu s právem 

hospodařit LČR, který považujeme za vhodné uvést je Instrukce MZe k postupu 

při posuzování žádostí o udělení předběžného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví 

státu a Udělení předběžného souhlasu MZe k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy 

ve vlastnictví státu, ze dne 26. 4. 2013 č.j. 25937/2013-MZE-16212, včetně Dodatku č. 1 

ze dne 20. 12. 2013 č.j. 83906/2013-MZE-16212, Dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2017 

č.j. 57393/2017-MZE-16212 a Dodatku č. 3 ze dne 28. 11. 2019 č.j. 60535/2019-MZE-16212 

– (viz příloha č. 5, 6, 7, 8), která je rovněž veřejně přístupná na internetových stránkách 

MZe na adrese: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/legislativa/metodicke-pokyny/instrukce-mze-

nakladani-se-statnim-lesem.html  

Dotaz č. 6  

 „Tímto si Vás dovoluji požádat o vyjádření, zda byly u státního podniku Lesy 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. 41202, pro katastrální území Plzeň, zapsaných u Katastrálního 

úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město (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 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/legislativa/metodicke-pokyny/instrukce-mze-nakladani-se-statnim-lesem.html
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/legislativa/metodicke-pokyny/instrukce-mze-nakladani-se-statnim-lesem.html


§ 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 Plzeň neevidují žádnou výzvu 

oprávněné osoby dle zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 7  

„Dovolujeme si Vás požádat 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.: 2929/2, 2930/6, 2954/2, 2956/2, 2969/2, 

2969/3, 2969/4, 2969/5, 2969/6, 2969/7, 2969/8, 2969/9, 2969/10, 2969/11, 2969/12, 2969/13, 

2969/14, 2969/15, 2969/16, 2969/17, 2969/18, 2969/19, 2969/20, 2969/21, 2969/22, 2969/23, 

 3027/6, 3787/1, 3787/5, 3787/6, 3787/9, 3787/13, 3787/14, 3787/15, 3787/16, 3787/17, 

3787/18, 3787/19, 3787/20, 3787/21, 3787/22, 3787/23, 3787/24, 3787/25, 3787/26, 3787/27, 

3787/28, 3787/29, 3787/30, 3787/31, 3787/32, 3787/33, 3787/34, 3787/35, 3787/36, 3787/37, 

3787/38, 3787/42, 3787/58, 3787/59, 3787/60, 3787/61, 3787/62 (PK: 414/3, 419, 420/4, 420/5, 

442, 443, 444, 445, 484/2, 484/3, 484/12, 484/13, 484/28, 484/31, 1127, 1128, 1166/1) zapsané  

u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, na listu 

vlastnictví č. 2065 a nacházející se v katastrálním území Bruntál-město, obec Bruntál.“  

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:  

 LČR evidují v k. ú. Bruntál-město výzvu od oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 

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

předpisů, která se týká pozemků dle PK p. č. 265/1, p. č. 210/1, p. č. 212, p. č. 542/4, p. č. 542/5, 

p. č. 556 a p. č. 557. 

Co se týče nároků dle 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  

„Tímto si Vás dovoluji požádat 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: 



1.) Listu vlastnictví č. 1917, pro katastrální území Slavonín, zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc;  

2.) Listu vlastnictví č. 1931, pro katastrální území Slavonín, zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc;  

 

3.) Listu vlastnictví č. 1391, pro katastrální území Hněvotín, zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc;  

4.) Listu vlastnictví č. 1392, pro katastrální území Hněvotín, zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc;  

5.) Listu vlastnictví č. 200, pro katastrální území Přestanov, zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a  

6.) Listu vlastnictví č. 693, pro katastrální území Chabařovice, zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;  

(dále jen „Nemovitosti“). Příslušné listy 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 Slavonín, Hněvotín 

a Chabařovice neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 V katastrálním území Přestanov LČR výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních 

restitucích evidují, a to na pozemky dle PK p. č. 624 a p. č. 625/1.  

Dotaz č. 9  

 „Dovolujeme si Vás požádat 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.: 400/57 a 401 (PK: 169, 170, 171, 172, 173, 

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 193, 3428), zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví 

č. 2684 a nacházející se v katastrálním území Oldřichov u Tachova, obec Tachov.“  



Odpověď: 

 Pozemky uvedené ve Vaší žádosti nejsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit 

pro LČR a tudíž se k Vaší žádosti nemůžeme vyjádřit. 

Dotaz č. 10  

 „Žádám o poskytnutí následujícího dokumentu: 

- Smlouva na základě které, byla v roce 2015 pronajata vodní nádrž Hostim spolku 

Sportovní rybolov Znojemsko, z.s., na dobu 5 let.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument, a to Smlouvu o pachtu č. 

408/952/2015/Pol ze dne 30. 4. 2015 naleznete v příloze tohoto dopisu.  

Dotaz č. 11  

„Žádám o poskytnutí informací k následujícím smlouvám, které byly ze strany LČR 

uzavřeny se společností PERPERUNA ECO s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37365, IČO: 286 56 504, se sídlem: č.p. 293, 756 

01 Hovězí:  

- smlouva o dílo ze dne 3. 7. 2018, evidenční číslo zakázky 916/2018/043, LS Třebíč, revír Horní 

Vilémovice;  

- smlouva o dílo ze dne 3. 7. 2018, evidenční číslo zakázky 916/2018/046, LS Třebíč, revír 

Mikulovice; 

- smlouva o dílo ze dne 1. 11. 2018, evidenční číslo zakázky 916/2018/093, LS Třebíč, revír 

Horní Vilémovice;  

- smlouva o dílo ze dne 1. 11. 2018, evidenční číslo zakázky 916/2018/095, LS Třebíč, revír 

Mikulovice;  

- smlouva o dílo ze dne 22. 11. 2018, evidenční číslo zakázky 916/2018/112, LS Náměšť 

n. Osl., revír Pozďatín 04 a Kralice 05.: 

 Žádám o předložení všech zadávacích listů týkajících se uvedených smluv, dále 

informací o tom, kolik dřeva byla při plnění jednotlivých smluv vytěženo, a to vč. informací 

o tom, z jakých konkrétních oblastí a polí bylo dřevo vytěženo.  

Dále žádám o seznam všech poddodavatelů společnosti PERPERUNA ECO s.r.o., kteří 

plnili dle jednotlivých smluv, přičemž bude-li to se spisové dokumentace k dispozici, 

tak žadatel rovněž žádá o informace, kolik dřeva konkrétní poddodavatelé v rámci jednotlivých 

smluv vytěžili.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR poskytují níže uvedené informace a dále pak požadované 

dokumenty, které naleznete v souborech na přiloženém CD nosiči. 

LS Třebíč: 

• Zadávací listy 



Smlouva o dílo ze dne 3. 7. 2018, evidenční číslo zakázky 916/2018/043, LS Třebíč, revír Horní 

Vilémovice: 

- viz soubor Příloha č. 1 LS Třebíč ZL_916_2018_043.pdf 

 

Smlouva o dílo ze dne 3. 7. 2018, evidenční číslo zakázky 916/2018/046, LS Třebíč, revír 

Mikulovice: 

- viz soubor Příloha č. 2 LS Třebíč ZL_916_2018_046.pdf 

 

Smlouva o dílo ze dne 1. 11. 2018, evidenční číslo zakázky 916/2018/093, LS Třebíč, revír 

Horní Vilémovice: 

- viz soubor Příloha č. 3 LS Třebíč ZL_916_2018_093.pdf 

 

Smlouva o dílo ze dne 1. 11. 2018, evidenční číslo zakázky 916/2018/095, LS Třebíč, revír 

Mikulovice: 

- viz soubor Příloha č. 4 LS Třebíč ZL_916_2018_095.pdf 

 

• Informace o celkovém objemu těžby dle jednotlivých smluv 

 - viz soubor Příloha č. 5 Soupis_porosty_Perperuna.pdf 

 

• LČR není známo, že by plnění dle některé z výše uvedených smluv prováděli 

poddodavatelé. 

 

LS Náměšť nad Oslavou: 

• Zadávací listy 

Smlouva o dílo ze dne 22. 11. 2018, evidenční číslo zakázky 916/2018/112, LS Náměšť 

nad Oslavou 

revír Pozďatín 04: 

- viz soubor Příloha č. 6 LS Náměšť Zadávací listy Perperuna - měsíc leden 2019 R04.pdf 

- viz soubor Příloha č. 7 LS Náměšť Zadávací listy Perperuna - měsíc únor 2019 R04.pdf 

 

revír Kralice 05: 

- viz soubor Příloha č. 8 LS Náměšť Zadávací listy Perperuna 916-2018-112 1.2019 

R05.pdf) 

- viz soubor Příloha č. 9 LS Náměšť Zadávací listy Perperuna 916-2018-112 2.2019 

R05.pdf 

- viz soubor Příloha č. 10 LS Náměšť Zadávací listy Perperuna 916-2018-112 3.2019 

R05.pdf 

 

• Celkový objem vytěženého dřeva – 10 171,97 m3. 
 

• LČR není známo, že by plnění dle této smlouvy prováděli poddodavatelé. 

 

 


