
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc LEDEN 2021 

Dotaz č. 1 

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 3. 2. 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 3. 2. 2017 do dnešního dne.    

 

Odpověď: 

 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 3. 2. 2017 do dne 31. 12. 2020 smlouvy se společnostmi: 

- UNILES, a.s., na veřejné zakázky v souladu s podanými nabídkami v celkové hodnotě 

ve výši 5 481 564 299 Kč bez DPH, kde ke dni podání žádosti bylo vykázáno plnění 

ve výši 1 720 508 874 Kč bez DPH; 

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

hodnotě ve výši 909 220 Kč bez DPH, kde ke dni podání žádosti bylo vykázáno plnění 

ve výši 362 071 Kč bez DPH. 

Dotaz č. 2 

 „Žádám o zaslání kopie nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu p. č. 3133/6 v k. ú. 

Lačnov (LV č. 717).  

 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument, a to Smlouvu 

o zemědělském pachtu č. 13648408/2018 ze dne 31. 5. 2018 naleznete v příloze tohoto dopisu 

(viz soubor s názvem: Smlouva o zemědělském pachtu č. 136484082018.pdf). 

Dotaz č. 3 

 „Žádám o vyjádření, 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. 302, 

pro katastrální území Nový Bohumín, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Karviná, který tvoří Přílohu č. 1 této žádosti (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 Nový Bohumín neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 4 

 „Žádám o vyjádření, 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. 4250, 

pro katastrální území Mohelnice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

Katastrální pracoviště Šumperk, který tvoří Přílohu č. 1 této žádosti (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 Mohelnice neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 5 

 „Žádám o vyjádření, 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. 1030, 

pro katastrální území Ovčáry u Kolína, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kolín, který tvoří Přílohu č. 1 této žádosti (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 Ovčáry u Kolína evidují 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích týkající se pozemku dle PK p. č. 

386/1. 

Dotaz č. 6 

 „Žádám o poskytnutí kopií veškerých platných nájemních, případně i jiných, smluv 

včetně jejich dodatků vztahujících se k pozemku parcelní číslo 1598/1 v katastrálním území 

Spolí, obec Přídolí, který je ve vlastnictví státního podniku LČR.“  

 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument, a to Smlouvu 

o pachtu č.: 6/2019-532 ze dne 17. 5. 2019 naleznete v příloze tohoto dopisu (viz soubor 

s názvem: Smlouva o pachtu č. 6 2019-532 ze dne 17. 5. 2019.pdf). 

 

Dotaz č. 7 

„Žádáme o poskytnutí následujících informací: 

-  Zda LČR zadávaly zakázky společnosti Ballast CZ a.s., IČO 282 38 451, se sídlem Hybernská 

1613/38, 110 00 Praha 1, v období 2008 až 2020 (včetně), popřípadě, zda LČR od společnosti 

Ballast CZ a.s., IČO 282 38 451, se sídlem Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1, v období 2008 

až 2020 (včetně) odebíraly nějaký materiál.  

- Pokud LČR zadávaly zakázky společnosti Ballast CZ a.s., IČO 282 38 451, se sídlem 

Hybernská 1613/38, 110 00 Praha ,1 v období 2008 až 2020 (včetně), popřípadě od této 

společnosti odebíraly nějaký materiál, žádám o sdělení, o jaké konkrétní zakázky se jednalo 

a jakou finanční částku LČR v souvislosti s těmito zakázkami, popřípadě odebraným materiálem 

vynaložily.“ 

Odpověď: 

 Dle dostupných informací z evidenčních systémů LČR nezadaly v období roku 2008–

2020 žádnou veřejnou zakázku společnosti Ballast CZ a.s. (IČO 282 38 451) ani s touto 

společností neuzavřely žádnou smlouvu či objednávku na dodávky, služby či stavební práce. 

 Rovněž v účetních systémech LČR není evidován žádný vzájemný platební styk s touto 

společností.    

 



Dotaz č. 8 

 „Žádám o informaci, zda se LČR setkaly se situací, kdy se znečišťovatel majetku LČR 

dostal do platební neschopnosti a LČR byly nuceny řešit nápravu kontaminace prostřednictvím 

insolvenčního řízení, případně jiným způsobem; pokud se LČR do takové situace dostaly, 

prosím Vás o popis Vašeho postupu.“ 

Odpověď: 

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

o odmítnutí žádosti. 

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. Povinný subjekt 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 žadatelkou požadované informace měly být ze strany povinného subjektu 

poskytnuty, pak by se bezesporu jednalo o vytváření nové informace spolu s poskytnutím 

právního názoru LČR ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI, na které se povinnost 

poskytnutí nevztahuje.    

Dotaz č. 9 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se pohledávky LČR 

za společností Lesy Lukov,a.s. „v likvidaci“, IČO: 268 84 607, se sídlem K Bezedníku 119, 763 

17 Lukov, ve výši 51 501 165,17 Kč, in concreto žádám o sdělení:  

 „Jaké konkrétní kroky byly učiněny v uplynulém roce 2020 k naplnění litery zákona 

po potvrzujícím rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 9. 2018? 

 Jakým způsobem se hodlá právní oddělení LČR domoci této vysoké částky a jaká 

konkrétní opatření byla právním oddělením ředitelství LČR loňského roku přijata v této kauze. 

 Jaká finanční částka byla získána LČR od firmy Lesy Lukov,a.s., za dlouhých 10 let 

od vynesení prvního soudního rozsudku v situaci, kdy LČR plánují zisk na rok 2021 ve výši 

70 milionů korun při státním příspěvku 2,25 miliardy korun?......Nedobytná pohledávka?“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující:  

Ad odstavec první 

 V únoru 2020 LČR prostřednictvím svého právního zástupce v této věci kontaktovaly 

bývalého likvidátora společnosti Ing. Radoslava Žoura, který potvrdil rezignaci z funkce 

likvidátora (tj. nikoliv odvolání ze strany akcionáře) s tím, že v současné době nemá povědomí 

o poměrech ve společnosti. V reakci na tyto informace LČR vyzvaly Krajský soud 

v Brně, aby bez zbytečného odkladu jmenoval likvidátora z řad insolvenčních správců.  

 Následně byla sledována aktivita společnosti i soudu. 

 Dne 5. 3. 2019 vyzval Krajský soud v Brně společnost k předložení návrhu na zápis 

nově jmenovaného likvidátora, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Jak však bylo patrné 

z dostupných informací z obchodního rejstříku, společnost na předmětnou výzvu nikterak 

nereagovala a ke jmenování likvidátora nedošlo. Zcela zjevně tedy nešlo o dočasný stav 



a nebylo možné očekávat, že osoba likvidátora bude ze strany společnosti navržena 

či jmenována. Proto LČR dne 7. 5. 2020 požádaly soud o sdělení aktuálního stavu řízení 

o jmenování likvidátora, resp. o neprodlené jmenování likvidátora z osob zapsaných 

do seznamu insolvenčních správců, a to v co nejkratší možné lhůtě. 

 Teprve dne 11. 1. 2021 Krajský soud v Brně LČR informoval, že ustanovil advokátku 

JUDr. Jaroslavu Kalendovou jako opatrovníka společnosti Lesy Lukov,a.s. „v likvidaci“. 

Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka by mělo nabýt právní moci dne 26. 1. 2021, pokud 

se nikdo ze zúčastněných osob proti němu neodvolá. LČR se neodvolají, neboť ustanovení 

opatrovníka je v jejich zájmu a mělo by odblokovat aktuální patový stav, kdy společnost Lesy 

Lukov,a.s. „v likvidaci“ nemá žádný statutární orgán ani likvidátora. 

Ad odstavec druhý 

 K vymožení předmětné částky LČR využijí standardních zákonných postupů a práv 

věřitele při likvidaci společnosti. 

Ad odstavec třetí 

 Vzhledem k již známým a výše uvedeným skutečnostem nebyla dosud získána žádná 

finanční částka. 

 Vzhledem k tomu, že neexistují dostupné informace o aktuálním stavu majetku 

společnosti, nelze dobytnost pohledávky reálně posoudit. Ustanovením opatrovníka by se 

alespoň v tomto ohledu měla situace zlepšit. 

Dotaz č. 10   

 „Smlouvu nebo smlouvy se subjektem JIZERSKÁ, o.p.s., se sídlem č.p. 218, 468 12 

Bedřichov, na jejichž základě subjekt na komunikacích v majetku LČR provozuje tratě 

pro běžecké lyžování. 

 Potvrzení nebo vyvrácení informace, zda-li JIZERSKÁ, o.p.s., má právo na těchto 

komunikacích omezovat v zimním období pohyb chodců. Pokud ano, jakým způsobem 

a na jakém základě?“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující:  

Ad odstavec první 

 Se společností JIZERSKÁ, o.p.s., IČO: 254 12 949, se sídlem č.p. 218, 468 12 

Bedřichov, uzavřely LČR spolu s dalšími partnery (Libereckým krajem, Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR, Povodím Labe, s.p.) dne 26. 1. 2011 Deklaraci o spolupráci týkající se 

mimo jiné běžeckých tratí Jizerské magistrály. Tento dokument Vám zasílám v příloze. 

 Na základě deklarované spolupráce probíhá každý rok na začátku zimní sezony společné 

jednání partnerů, na němž jsou projednány podmínky provozu Jizerské magistrály 

pro následující sezonu.  

Ad odstavec druhý 

 Co se týče otázky možnosti omezování pohybu chodců na upravené zimní Jizerské 

magistrále, pak tato záležitost byla dle našich informací při jednáních s výše uvedenými 



partnery opakovaně řešena, s tím, že bylo shodně konstatováno, že neexistuje právní opora pro 

omezení pohybu chodců v zimním období po předmětných komunikacích.   

 V této souvislosti je možné návštěvníky pouze „vychovávat“ ke vzájemnému respektu 

a ohleduplnosti. 

Dotaz č. 11 

 „Žádám postupem a za podmínek dle ZSPI o poskytnutí doplňující informace k již 

poskytnuté Smlouvě o pachtu č.: 6/2019-532 ze dne 17. 5. 2019, a to, zda propachtovatel udělil 

pachtýři písemný souhlas, který by původní smlouvu měnil nebo doplňoval např. podle čl. V. 

odst. 5., odst. 8. nebo jiného.“   

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují, že k předmětné smlouvě nebyl po jejím 

uzavření udělen žádný následný písemný souhlas.   

Dotaz č. 12 

 „Žádám o poskytnutí informací, 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. 1785, 

pro katastrální území Stodůlky, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha, který tvoří Přílohu č. 1 této žádosti (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 Stodůlky neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 13 

„Žádám o poskytnutí níže uvedených dokumentů: 

- kopie technologických postupů prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem 

a výbušninami (dle § 70m odst. 3, písm. a) z. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 

a střelivu), na jejichž základě byl a je prováděn pyrotechnický průzkum v lokalitě Boří 

les na Břeclavsku.“ 

 



Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadované dokumenty, a to typizované 

technologické postupy tří společností provádějících pyrotechnický průzkum v lokalitě Boří les 

na Břeclavsku naleznete v níže uvedených přílohách: 

Příloha č. 1 soubor s názvem TP Borgata s.r.o.pdf 

Příloha č. 2 soubor s názvem TP MPK net s.r.o.pdf 

Příloha č. 3 soubor s názvem TP Zámecký lihovar Domoradice.pdf 

 V rámci jednotlivých etap prací byly případně měněny pouze zkoumané plochy nikoli 

technologické postupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 



 


