
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc LISTOPAD 2020 

Dotaz č. 1 

 Žádám o poskytnutí informace: 

- Jakou finanční částku LČR vynaložily v souvislosti s právním zastoupením advokátní kanceláří 

Mgr. Lukáše Eichingera, MBA, advokáta, se sídlem Veleslavínova 94/8, 110 00 Praha 1 ve věci 

soudního sporu vedeného u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn.: 21 C 92/2017.  

- Jakou finanční částku LČR vynaložily v souvislosti s dalšími právními a jinými radami 

externím dodavatelům ve věci řešení sporu se společností LKN s. r. o., IČO: 259 91 361,  

se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, vyjma nákladů požadovaných v předchozím odstavci.  

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Ad odstavec první) 

 LČR vynaložily ke dni poskytnutí informace v souvislosti s právním zastoupením 

advokátem Mgr. Lukášem Eichingerem, MBA, IČO 662 54 574, se sídlem Veleslavínova 94/8, 

Staré Město, 110 00 Praha 1, ve věci soudního sporu vedeného u Okresního soudu 

v Hradci Králové pod sp. zn. 21 C 92/2017 částku 1 057 676 Kč.    

Ad odstavec druhý) 

 Ve věci řešení sporu se společností LKN s. r. o. nebyla ze strany LČR poskytnuta žádná 

finanční částka jiným externím dodavatelům za další právní či jiné rady. 

Dotaz č. 2 

 „Žádám o zaslání přehledu nákladů na ochranu porostů před škodami způsobovanými 

zvěří pro každou lesní správu či lesní závod za každý z kalendářních roků 2018, 2019 

a předpokládané náklady v letech 2020 a 2021 s rozlišením konkrétního způsobu ochrany 

porostu (např. částka, kterou konkrétní lesní správa vynaložila v roce 2019 za zimní nátěry 

kultur repelenty apod.).“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadované informace naleznete v přiloženém 

excelovém souboru s názvem Náklady na ochranu lesa.xlsx.  

Dotaz č. 3 

 „Žádám o sdělení, zda byly k pozemkům blíže specifikovaným v příloze této žádosti 

v katastrálním území Kojetín, obec Kojetín („Pozemky“), vzneseny restituční nároky podle 

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



a o změně některých zákonů, případně podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. 

 V případě, že restituční nároky byly uplatněny, žádáte o sdělení: 

- kdy byly restituční nároky uplatněny (přesné datum), 

- kdy bylo o uplatněných restitučních nárocích rozhodnuto (přesné datum); 

- pod jakým č.j. a  

- jakým způsobem bylo o restitučních nárocích rozhodnuto.  

 V případě, že žádné takové nároky vzneseny nebyly, prosíme o výslovné uvedení této 

skutečnosti.“ 

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

 Co se týče pozemků v k. ú. Kojetín LČR obdržely pouze výzvu od „Nadace Doktora 

Leopolda Prečana, arcibiskupa Olomouckého, k podporování Arcibiskupského kněžského 

semináře v Olomouci“. Jedná se o výzvu ze dne 23. 12. 2013, č.j. LCR099/17/009557/2013, 

která se týkala pozemků PK p. č. 4840, 4841, 4842, 5678 a 5679 v k. ú. Kojetín.  Tato výzva 

byla vyřízena uzavřením dohody, spis byl uzavřen dne 17. 3. 2015, pozemky byly oprávněné 

osobě vydány dne 25. 2. 2015.  

 Dle náhledu do katastrální mapy a LV oprávněné osoby se nejedná o pozemky, 

jež jsou předmětem Vaší žádosti. Nicméně LČR nemají k dispozici srovnávací sestavení parcel, 

na jehož základě by bylo možné tuto skutečnost potvrdit. 

 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. 4 

„Žádám o zaslání skenu znaleckého posudku Ing. Dany Bechynské (1286-14/20) ve věci 

vedené pod sp. zn. S 1113/17, kdy tento znalecký posudek byl vypracován v režimu výkonu státní 

moci, pro vyhlášené výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí – 

pozemku p. č. 76/3 – lesní pozemek a pozemku p. č. 76/5- ostatní plocha, oba v k. ú. Rtyně 

nad Bílinou případně umožnit nahlédnutí do tohoto dokumentu pro seznámení se s jeho 

obsahem.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný znalecký posudek naleznete v příloze 

tohoto dopisu (viz soubor znalecký posudek č. 1286-14 20.pdf). 

 



Dotaz č. 5 

„Žádám o zaslání skenu znaleckého posudku Ing. Dany Bechynské (1286-14/20) ve věci 

vedené pod sp. zn. S 1113/17, kdy tento znalecký posudek byl vypracován v režimu výkonu státní 

moci, pro vyhlášené výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí – 

pozemku p. č. 76/3 – lesní pozemek a pozemku p. č. 76/5- ostatní plocha, oba v k. ú. Rtyně 

nad Bílinou případně umožnit nahlédnutí do tohoto dokumentu pro seznámení se s jeho 

obsahem.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný znalecký posudek naleznete v příloze 

tohoto dopisu (viz soubor znalecký posudek č. 1286-14 20.pdf). 

Dotaz č. 6 

 „Žádám o informaci, kolik bylo placeno Vaším podnikem za pronájem pozemků, 

dobývacích prostor, z nájemních smluv níže uvedených: 

1) Textové označení: Pacht; ložiska nerostných surovin 

Datum uzavření: 29. 5. 2019 

Číslo smlouvy/č.j.: SML-00052-2019-141; 

2) č. A 14154177 uzavřená 1. 2. 2019; 

3) č. A 14154181 uzavřená 1. 10. 2018.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že na základě Vámi uvedených smluv, které jsme 

dle uvedených čísel identifikovali, jako dvě smlouvy, a to: 

- Smlouvu o pachtu – pozemky v dobývacím prostoru č. A 141 54 177 ze dne 

29. 5. 2019 a 

- Smlouvu o pachtu – pozemky v dobývacím prostoru č. A 141 54 181 ze dne 

22. 8. 2019 

nebylo naším podnikem placeno ničeho.  

Dotaz č. 7 

 „Žádáme o poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„Právní služby“, která byla vypsána dne 10. 12. 2019, a to o informace k podaným nabídkám 

a našemu umístění.“    

Odpověď: 

                                                                                                                                        



 K Vaší žádosti Vám LČR v souladu s ustanovením § 218 odst. 2, písm. a) zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sdělují, 

že požadované informace Vám nemohou být poskytnuty, neboť zadávací řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „PRÁVNÍ SLUŽBY“ nebylo doposud ukončeno, probíhá fáze 

hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení.  Jakmile LČR, jako zadavatel tuto fázi 

ukončí, resp. učiní rozhodnutí o výběru dodavatele, učiní také veškeré zákonem mu 

uložené procesní úkony k zajištění informovanosti účastníků řízení. 

Dotaz č. 8 

„Žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Uveďte, prosím, celkový objem (hodnotu) veřejných zakázek, které LČR přidělily těmto 

dvěma společnostem (Uniles, a.s. a Wotan Forest, a.s.) v době od 6. 12. 2017 

do dnešního dne. 

2) Uveďte, prosím, celkovou částku, která byla vyplacena těmto dvěma společnostem 

(Uniles, a.s. a Wotan Forest, a.s.) na základě veřejných zakázek LČR, které tyto 

společnosti získaly v době od 6. 12. 2017 do dnešního dne.“   

 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Ad bod 1, 2) 

 V souladu se zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, LČR uzavřely na základě transparentních soutěží o veřejnou zakázku v období 

ode dne 6. 12. 2017 do dne 24. 11. 2020 smlouvy se společnostmi: 

- UNILES, a.s., zakázky v celkové hodnotě v souladu s podanými nabídkami ve výši 

5 464 353 182 Kč bez DPH, kde ke dni 24. 11. 2020 proběhlo plnění ve výši 

1 692 487 091 Kč bez DPH; 

- Wotan Forest, a.s., zakázky v celkové hodnotě v souladu s podanými nabídkami 

ve výši 909 220 Kč bez DPH, kde ke dni 24. 11. 2020 proběhlo plnění 

ve výši 362 071 Kč bez DPH. 

Dotaz č. 9 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Ministerstvo dopravy (dále MD), coby příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 

odst. 2, písm. c) a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále „zákon“), je podle § 25 odst. 6, písm. a) a písm. b) zákona 

oprávněno udělovat pro jednotlivá vozidla souhlas ke zvláštnímu užívání pozemních 

komunikací pro přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, 

jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy 



(vyhl. č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel), dále zkráceně 

tzv. „výjimku“. Zákonem danou podmínkou pro udělování výjimek je předchozí souhlas 

vlastníka nebo správce komunikací v daném regionu.  

Kolik souhlasných stanovisek ve shora uvedeném smyslu a pro které regiony, popřípadě 

přímo pozemní komunikace, poskytl státní podnik Lesy ČR Ministerstvu dopravy 

v období od roku 2010 do 2020. 

Uveďte, prosím údaje včetně 1) období, pro které byla souhlasná stanoviska vydána, 

2) data jejich vydání, 3) druhu nákladu (např. dřevní hmota) a 4) tonáže (např. 52 t), 

s níž byla souhlasná stanoviska podniku svázána. 

2) Disponují Lesy ČR vlastním vnitropodnikovým předpisem, který stanovuje limity 

pro váhu vozidel (samostatných kamionů, jízdních souprav, návěsů) přepravujících 

dříví po lesní dopravní síti ve správě podniku Lesy ČR? Pokud ano, uveďte limit 

v tunách a datum, od nějž je tento předpis v platnosti a jakým způsobem je promítnut 

do obchodních smluv Lesů ČR s dodavateli služeb. 

3) Disponují Lesy ČR vlastními váhami kamionů nebo si takové zařízení pronajímají? 

Pokud ano, uveďte 1) od kdy, 2) v jakém počtu, 3) typ vah, 4) počet kontrol váhy 

kamionů s naloženým dřívím, které státní podnik Lesy ČR pomocí těchto vah provedl 

v období od roku 2010 do roku 2020 dle jednotlivých let, 5) kolik kontrol zjistilo 

překročení povolené hmotnosti. 

4) Sdělte, jaké škody na lesních odvozních cestách utrpěl Vámi řízený státní podnik 

následkem dopravy dříví v letech 2010 až 2020? Uveďte v Kč dle jednotlivých let. 

Nedisponujete-li vlastními každoročními kontrolami poškození lesní dopravní sítě, 

uveďte alespoň objem nákladů na opravy lesních odvozních cest ve Vaší správě 

dle jednotlivých let a krajských ředitelství Lesů ČR.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

Ad A) 

 Ze strany LČR nejsou vydávána žádná souhlasná stanoviska ve smyslu Vašeho 

dotazu pod bodem A) žádosti, neboť ve vlastnictví ani správě LČR nejsou typy pozemních 

komunikací (dálnice, silnice, místní komunikace), jichž se udělování „výjimek“ ve smyslu 

ustanovení § 25 odst. 6, písm. a) a písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, týká.  

Ad B) 

 LČR nedisponují vlastním vnitropodnikovým předpisem, který by stanovoval limity 

pro váhu vozidel (samostatných kamionů, jízdních souprav, návěsů) přepravujících dříví po 

lesní dopravní síti ve správě LČR.  

 

 



Ad C) 

LČR nevlastní žádné váhy na vážení kamionů ani si je nepronajímají.  

Ad D) 

 Informace k bodu D) Vaší žádosti naleznete v přiloženém souboru s názvem: Přehled 

čerpání oprav LC_2010-2020.xlsx 

Dotaz č. 10 

 „Žádáme o poskytnutí fotokopie rozhodnutí ÚOHS ve správním řízení týkajících se 

otevřených zadávacích řízení na lesnické zakázky pro období 2021+ (tři zakázky rozdělené 

do více částí) a účasti naší společnosti UNILES, a.s., v těchto zadávacích řízeních na veřejné 

zakázky.“  

Odpověď: 

 LČR Vám v příloze zasílají požadovaná rozhodnutí, na základě kterých, nebyl shledán 

důvod pro zahájení správního řízení z moci úřední.  

Dotaz č. 11 

„Žádám o informaci, kolik bylo placeno Vašemu podniku pachtýřem–nájemcem za pronájem 

pozemků, dobývacích prostor z nájemních smluv níže uvedených: 

1) Smlouva o pachtu-pozemky v dobývacím prostoru č. A 141 54 177 ze dne 29. 5. 2019 

2) Smlouva o pachtu-pozemky v dobývacím prostoru č. A 141 54 181 ze dne 22. 8. 2019.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

Ad 1) Na základě Smlouvy o pachtu-pozemky v dobývacím prostoru č. A 141 54 177 ze dne 

29. 5. 2019 byla pachtýřem uhrazena:  

- za 2. pololetí roku 2019 částka 1 902 614 Kč včetně DPH (1 572 408,26 Kč bez DPH); 

- za 1. pololetí roku 2020 částka 1 955 886 Kč včetně DPH (1 616 434,71 Kč bez DPH). 

Ad 2) Na základě Smlouvy o pachtu-pozemky v dobývacím prostoru č. A 141 54 181 ze dne 

22. 8. 2019 byla pachtýřem uhrazena:  

- za 1. pololetí roku 2020 částka 375 502 Kč včetně DPH (310 332,23 Kč bez DPH). 

Dotaz č. 12 

 „Žádám o informaci, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv církevní restituční nároky 

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

společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakýchkoli nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 5469, 

pro katastrální území Daliměřice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

Katastrální pracoviště Semily (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, 

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.“ 

Odpověď: 

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

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 13 

 „Žádám o informaci, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv církevní restituční nároky 

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

společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakýchkoli nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 685, 

pro katastrální území Předlice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Labem (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, 

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.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Předlice výzvu oprávněné 

osoby dle Zákona o církevních restitucích evidují, a to na pozemky dle PK p. č. 984, 986, 1041, 

1042, 1043 a 1044. 

Dotaz č. 14 

 „Žádám o informaci, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv církevní restituční nároky 

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

společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakýchkoli nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 393, 



pro katastrální území Dobřenice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 

Katastrální pracoviště Hradec Králové (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, 

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.“ 

Odpověď: 

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

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 15 

„Žádám 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.: 4673/10, 4672/31, 4672/32, 4672/33, 

4672/34, 4673/1, 4673/49, 4673/50, 4673/51, 4673/52, 4673/53, 4673/54, 4673/55, 4673/56, 

4673/57, 4673/58, 4673/59, 4673/60, 4673/61, 4748/194, (PK: 4673/1, 4672/1, 4674/1, 4674/2, 

4748/3, 4817/1), zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 

pracoviště Praha, nacházející se v katastrálním území Smíchov, obec Praha.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:  

 LČR neevidují v k. ú. Smíchov 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 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. 


