
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc ÚNOR 2021 

Dotaz č. 1 

Žádám o poskytnutí informací: 

1. Zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu 

Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy 

se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu 

takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, 

a to v rozsahu 

a) název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka, 

b)  výše plnění veřejné zakázky, 

c) datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky. 

2. Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného 

dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 

2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například 

na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185610.“ 

 

Odpověď: 

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

písm. b) ZSPI, když tato skutečnost Vám byla oznámena přípisem ze dne 10. 2. 2021 

pod č.j. LCR099/14/000165/2021, sp. zn. LCR0004254/2021, sdělují, že požadované 

informace naleznete v přiloženém excelovém souboru s názvem VZ holding Agrofert.xlsx. 

 Co se týče žádosti o doložení kopie jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, 

metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, LČR sdělují, že postupují 

v souladu s tímto zákonem a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

 V rámci soutěží o veřejnou zakázku LČR požadují po uchazečích v rámci podané 

nabídky doložení povinné přílohy zadávací dokumentace, a to podepsané Čestné prohlášení 

o neexistenci střetu zájmů. Vítěz každé soutěže o veřejnou zakázku je následně prověřen 

v registru skutečných majitelů. V případě nedohledání uvedené skutečnosti je uchazeč vyzván 

k jejímu prokázání. Pokud uchazeč na výzvu nereaguje a nedoloží adekvátní podklady, 

je ze soutěže o veřejnou zakázku vyloučen.  

 V případě soutěží zadávaných způsobem DNS (dynamického nákupního systému) 

LČR postupují v souladu se ZZVZ. 

https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185610


 Dynamický nákupní systém je ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 ZZVZ zaváděn 

v zadávacím řízení, ve kterém zadavatel postupuje přiměřeně podle pravidel pro užší řízení. 

Uplatní se tak především pravidla vztahující se k prokázání a posouzení kvalifikace, které 

probíhá v první fázi procesu zadávání zakázky v užším řízení. Pravidla pro podání nabídek 

a jejich posuzovaní se v zadávacím řízení, ve kterém je zaváděn dynamický nákupní systém, 

však již neuplatní, neboť k podávání nabídek nedochází. Nemůže se tak uplatnit ustanovení 

§ 122 ZZVZ, neboť při přiměřeném uplatnění pravidel pro užší řízení se do fáze výběru 

dodavatele zadavatel nedostává, nemohou se tak ani přiměřeně uplatnit pravidla pro tuto fázi 

včetně povinnost zjišťovat informace o skutečném majiteli. Zadávání veřejných zakázek 

v dynamickém nákupním systému se pak řídí ustanovením § 141 ZZVZ, který zjišťování 

informací o skutečných majitelích nepožaduje. Při zavádění dynamického nákupního systému 

ani při zadávaní veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému tak není zadavatel 

povinen vyžadovat informace a doklady o skutečném majiteli, viz stanovisko expertní skupiny 

při MMR k problematice předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného 

dodavatele:  

171222_Predkladani-informaci-a-dokladu-o-skutecnem-majiteli-vybraneho-dodavatele-po-1-

1-2018.pdf (portal-vz.cz)  

Dotaz č. 2 

Žádám o informaci: 

„…zda most vedoucí přes řeku s názvem Vsetínská Bečva, který se nachází 

na pozemcích parc. č. 8352/97, parc. č. 8352/103 a parc. č. 8237/8, vše v obci a k.ú. Velké 

Karlovice (znázorněný v katastrální mapě v příloze této žádosti) náleží do vlastnictví České 

republiky (pod správou LČR), a pokud nikoli do vlastnictví jaké osoby tedy náleží.“ 

 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

 LČR k mostu vedoucímu přes řeku Vsetínská Bečva, jež se nachází na pozemcích 

p.č. 8352/97, 8352/103 a 8237/8, vše v k.ú. Velké Karlovice, právo hospodařit nevykonávají.  

 Z evidence KN vyplývá, že vlastníkem pozemku p.č. 8352/97 v k.ú. Velké Karlovice je 

Česká republika a právo hospodařit vykonává Povodí Moravy, s.p., vlastníkem pozemků 

p.č. 8352/103 a 8237/8 v k.ú. Velké Karlovice je Obec Velké Karlovice.  

 LČR není známo, kdo je skutečným vlastníkem předmětného mostu.  

Dotaz č. 3 

 Žádám o poskytnutí informace: 

„… zda u LČR byla uplatněna výzva k vydání nemovitostí ve smyslu § 9 a § 10 zákona 

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

některých zákonů, ohledně pozemků  

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171222_Predkladani-informaci-a-dokladu-o-skutecnem-majiteli-vybraneho-dodavatele-po-1-1-2018.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171222_Predkladani-informaci-a-dokladu-o-skutecnem-majiteli-vybraneho-dodavatele-po-1-1-2018.pdf


1. parc. č. 432/4, parc. č. 432/6, parc. č. 433/13, parc. č. 434/3, parc. č. 825/1 – součástí 

je stavba Plačice, č.p. 226 obč. vyb., zapsaných na LV č. 9487, vše v k. ú. Plačice, obec 

Hradec Králové; 

2. parc. č. 138/10, parc. č. 138/11, parc. č. 164/25, parc. č. 164/26, parc. č. 1842/3, parc. 

č. 1842/5, parc. č. St. 2725 – součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. St. 2726/2 

– součástí je stavba Plačice č.p. 226, obč. vyb., zapsaných na LV č. 21946, 

vše v k. ú. Kukleny, obec Hradec Králové.“  

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Plačice ani v katastrálním 

území Kukleny neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dotaz č. 4 

 Žádám o poskytnutí informace: 

„… zda u LČR byla uplatněna výzva k vydání nemovitostí ve smyslu § 9 a § 10 zákona 

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

některých zákonů, ohledně pozemku parc. č. 840/5, zapsaného na LV č. 2395, zapsáno 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Prachatice, v k. ú. Netolice.“ 

Odpověď:  

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

výzvu oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dotaz č. 5 

 Žádám o poskytnutí níže uvedených informací: 

„…rozhodnutím č.j. LCR099/39/000997/2018 ze dne 20. 2. 2018 ve věci veřejné zakázky 

„Provádění pěstebních činností – březen 2018+“ ev. č. Z2017-032486/099/2017/160 byla 

společnost ENWO s.r.o., IČO: 287 66 474, se sídlem č.p. 91, 507 05 Konecchlumí, vyloučena 

z účasti v zadávacím řízení. V odůvodnění rozhodnutí je odkazováno na oznámení účastníka 

ENWO s.r.o. o neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy, které bylo zadavateli doručeno 

dne 15. 2. 2018. Žádáme o poskytnutí uvedeného oznámení.“   

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument naleznete v příloze tohoto 

dopisu-viz soubor Neposkytnutí součinnosti ENWO s.r.o.pdf  

Dotaz č. 6 

 Žádám o poskytnutí následujících informací:  



• informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak 

nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli 

výlučně odměny řádné, mimořádné  a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů 

a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny 

za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající 

v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. 

před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to 

u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří  

a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného 

zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo 

b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. 

kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli 

nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo 

c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo 

d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo  

e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření 

povinného subjektu, 

a to za kalendářní rok 2020 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše 

uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020). 

 

 Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky 

– zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosím 

uvádějte v hrubé výši, tj. před zdaněním). Pro zaslání informace můžete použít přiloženou 

tabulku formátu MS Excel. 

Odpověď: 

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

dopisu s názvem: Odpověď na žádost o informace_Hlídač státu_mzdy 2020.xlsx 

  

  

 

 


