
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc PROSINEC 2020 

Dotaz č. 1 

 Žádám o poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení na prodej nemovité věci 

S 703/09, parc. č. 3237/1, obec Liberec, k. ú. Liberec, a to: 

1) jméno a příjmení nebo název vítězného zájemce, tedy zájemce, který podal nejvyšší 

nabídku, 

2) výši kupní ceny nabídnuté vítězným zájemcem. 

 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

Ad 1) Vítězným zájemcem, tedy zájemcem, který podal nejvyšší nabídku, je Ing. Libor 

Štěpánek. 

Ad 2) Vítězný zájemce nabídl kupní cenu ve výši 313 000 Kč.  

Dotaz č. 2 

 „Žádám o poskytnutí níže uvedených informací ve věci restituce Dipl. Ing. Karla Eugena 

Czernina: 

1) Byla podána, případně kdy bude podána konkrétní žaloba ve věci „neoprávněné“ 

restituce K. E. Czernina? 

2) Z jakého důvodu nebyla podána, případně nebude podána žaloba ve věci 

„neoprávněné“ restituce K. E. Czernina?“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

Ad 1, 2) Žaloba na obnovu řízení sp. zn. 6 C 299/2003 o určení vlastnictví k nemovitým věcem 

byla podána u Okresního soudu v Jindřichově Hradci dne 23. 11. 2020. 

 Dotaz č. 3 

 „Dovoluji si obrátit se na Vás se žádostí o poskytnutí informace, zda mají LČR 

vypracován pro vytváření pachtovních smluv k pozemkům v dobývacím prostoru nějaký interní 

předpis – metodiku, pokud ano, žádám zdvořile o jeho zaslání.“   

Odpověď: 

 



 K Vaší žádosti Vám v příloze s názvem Nájemné a pachtovné - lomy.pdf zasíláme výtah 

z 3.4 Pracovního pokynu č. 42/2015 Nájmy pozemků a pachty, v platném znění, který 

všeobecně určuje stanovení výše nájmů a pachtů sjednávaných ze strany LČR z pozice 

organizace mající právo hospodařit s majetkem státu. 

 V přiloženém výtahu z pracovního postupu je všeobecné ustanovení o inflační doložce 

a pravidla stanovení výše konkrétních cen třemi způsoby, a to kombinovaným způsobem, ceny 

základní bez rozlišení způsobu využití a plochy dle rozlišení způsobu využití (např. aktivní a 

neaktivní plochy). 

 K cenám uvedeným v pracovním pokynu je nutné poznamenat, že cena plochy 

pro kombinovaný způsob výpočtu nájemného či pachtovného byla stanovena v r. 2011 a tudíž 

pro rok 2020 je nutné ji vynásobit koeficientem 1,166. Co se týče ceny základních ploch 

a ploch s rozlišením dle způsobu využití, zde je pak třeba pro rok 2020 násobit koeficientem 

1,196, neboť ceny byly stanoveny v roce 2009. 

 Ceny jsou koncipovány jako ceny minimální při sjednávání smluvních vztahů, 

popř. jako ceny pro vyrovnání za bezdůvodné obohacení. Pokud není dohoda smluvních stran, 

řeší se výše nájemného či pachtovného zadáním znaleckého posudku, který následně akceptují 

jako dohodu obě smluvní strany. 

Dotaz č. 4 

 „Žádám o poskytnutí: 

 Přehledu „oprav vystavených faktur z důvodu administrativních chyb či oprávněných 

a uznaných námitek smluvního partnera LČR“ v souvislosti s pokutami za porušení povinnosti 

asanovat vytěžené dříví, a to v letech 2017-2019 včetně. 

  Žádám o seznam ve formě: firma, rok, finanční oprava v Kč, zdůvodnění.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR ve lhůtě prodloužené v souladu s ustanovením § 14 odst. 7, 

písm. a) a písm. b) ZSPI, když tato skutečnost Vám byla oznámena přípisem ze dne 

16. 12. 2020 pod č.j. LCR099/14/000910/2020, sp. zn. LCR0049925/2020, sdělují, 

že požadované informace naleznete v přiloženém souboru s názvem Odpověď.xlsx.   

Dotaz č. 5 

 „Žádám o sdělení, zda k níže uvedeným pozemkům zapsaným na LV č. 115 nacházejícím 

se v katastrálním území Mostov, obec Odrava: 

- St. 1; St. 3/1; St. 4/2; St. 5/1; 3/1; 3/2; 5/5; 5/7; 34; 40; 140/11; 291/2;347; 364, 

byly uplatněny restituční nároky podle zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dle jiných zákonů, 

které: 



(i) doposud nebyly vypořádány a řízení o jejich vypořádání nebylo pravomocně ukončeno; 

nebo které 

(ii) již byly pravomocně vypořádány a/nebo je dle informací dostupných LČR Česká 

republika účastníkem řízení o určení vlastnictví České republiky 

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

společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, zejména dle ustanovení § 18 odst. 1 tohoto 

zákona. 

 V případě existence pravomocně skončených i probíhajících řízení o restitučních 

nárocích Vás prosíme o podrobnější informace k takovým nárokům, včetně případného data 

pravomocného skončení řízení, způsobu rozhodnutí, spisové značky, účastníků řízení 

a pozemků, kterých se restituční nárok týkal/týká. 

 Pokud žádné takové restituční nároky nebyly vzneseny, prosíme Vás o výslovné uvedení 

této skutečnosti.“ 

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

restituční nárok dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. 

 Co se týká 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. 6 

„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.: 2021/5, 2022/3, 2172/4, 2172/5, 2172/20, 

2539/25 (PK: 2017, 2020, 2021/1, 2021/2, 2021/3, 2021/4, 2022, 2023, 2024, 2124/1, 2172/1, 

2172/2, 2192/2), zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Beroun, na listu vlastnictví č. 9837 a nacházející se v katastrálním území Beroun, obec 

Beroun.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:  

 LČR evidují v k. ú. Beroun žádost oprávněné osoby ve smyslu zákona 

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

pozdějších předpisů, která se týká pozemků dle PK č. 1312 a dle PK č. 1315. Nemovitých věcí 

evidovaných na LV č. 9837 v k. ú. Beroun se tak předmětná výzva netýká. 



Co se týče nároků dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, LČR nedisponují potřebnou 

databází. Oprávněné osoby měly své nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových 

úřadů, které o uplatněných nárocích rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 7 

 „Žádám o poskytnutí níže uvedených informací: 

- k 31. 12. 2020 končí smluvní vztah s ČRS, MO Nová Paka, prodloužený Dodatkem č. 1 

na MNV Valdov, k. ú. Valdov, který slouží k chovu ryb, prosím o sdělení termínu vypsání 

výběrového řízení, případně vypsání záměru pronájmu; 

- prosím o sdělení, u kterých MNV ve správě LČR ve Východočeském kraji končí 

nájemní/pachtovní vztah v roce 2021 a sdělení, zda bude vypsán záměr/termín výběrového 

řízení.“   

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

- MVN Valdov, k. ú. Valdov –  LČR evidují tuto vodní nádrž pod názvem VN Richard 

(invent. č. 920187). V současné době je na tuto vodní nádrž uzavřena pachtovní smlouva 

s ČRS MO Nová Paka do dne 31. 12. 2025. (Pachtovní smlouva uzavřena dne 12. 9. 2018 

na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dodatek č. 1 uzavřen dne 7. 11. 2019 – doba pachtu 

prodloužena do dne 31. 12. 2020, dodatek č. 2 uzavřen dne 10. 11. 2020 – doba pachtu 

prodloužena do dne 31. 12. 2025). Na tuto vodní nádrž nebude v roce 2021 vypsáno 

výběrové řízení. 

- Co se týče vodních nádrží ve správě LČR nacházejících se na území Královéhradeckého 

a Pardubického kraje nebude v roce 2021 končit žádná pachtovní smlouva. Předpokládáme 

vypsání výběrových řízení na uzavření pachtovních smluv u vodních nádrží, které dosud 

nebyly propachtovány. Výběrová řízení na pachty vodních nádrží 

ve správě LČR jsou zveřejňována na portálu https://lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-

majetku/. Kompletní přehled nádrží ve správě LČR pak naleznete na portále eAGRI Voda; 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/evidence-vodnich-nadrzi.html. 

Dotaz č. 8 

„Žádám zpřístupnění následujících informací: 

- podmínky, které je zapotřebí splnit pro založení lesního školkařství; 

- veškerou dokumentaci, která je k tomu zapotřebí.“  

Odpověď: 

 Dle ustanovení § 15 odst. 1 ZSPI povinný subjekt žádosti nevyhověl a vydal rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti. 

 

https://lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-majetku/
https://lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-majetku/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/evidence-vodnich-nadrzi.html


Povinný subjekt posoudil, zda se žádost týká jeho činnosti, popř. zda je povinný subjekt 

původcem požadované informace, popř. zda se jedná o informace, které má povinný subjekt 

ve své dispozici, a došel tímto zkoumáním k závěru, že požadovaná informace u něho neexistuje 

ani takovou informaci nemá ve své dispozici a není povinen ji mít. 

Pokud by tedy žadatelem požadované informace měly být ze strany povinného subjektu 

poskytnuty, pak by se bezesporu jednalo o vytváření nové informace typu právní analýzy (právního 

výkladu) legislativní úpravy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI, na které se povinnost poskytnutí 

nevztahuje.    

 

 

 

 

 

 

 

 


