
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc DUBEN 2021 

Dotaz č. 1 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Kolik zvěřiny se za rok 2019 ulovilo v režijních honitbách LČR, jakým způsobem byla 

prodána a za jakou částku?  

2) Kolik honiteb spravoval sám ve vlastní režii podnik LČR k 28. 2. 2019 a k 31. 12. 2019? 

3) Kolik výběrových řízení na pronájem honiteb spravovaných podnikem LČR bylo v roce 

2019 zrušeno (nebo se neuskutečnilo) a proč? 

4) Kolik výběrových řízení na pronájem honiteb spravovaných LČR bylo v roce 2020 

zrušeno (nebo se neuskutečnilo) a proč? 

5) Jak dlouho trvala v průměru LČR organizace výběrového řízení na pronájem honitby 

spravované LČR v roce 2019 a v roce 2020 (doba mezi ukončením/zánikem nájemní 

smlouvy a uzavřením/účinností nové nájemní smlouvy?“ 

 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

Ad bod 1) 

 Ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 bylo v režijních honitbách LČR uloveno 80 683 

ks zvěře. Podrobné vyjádření po jednotlivých druzích zvěře je uvedeno 

v tabulce níže.  

druh 

zvěře 

počet 

ulovených 

ks 

jelení 2461 

dančí 2055 

mufloní 961 

srnčí 2988 

černá 6006 

sičí 1360 

zajíc 268 

bažant 61024 

orebice 3560 

CELKEM 80 683 



 Prodej zvěřiny se v rámci režijních honiteb LČR v roce 2019 realizoval formou prodeje 

celých nestažených těl ulovené zvěře, a to buď velkým zvěřinovým závodům nebo formou 

prodeje malého množství zvěřiny přímo koncovému zákazníkovi. 

 Pro účely účetní evidence nemají jednotlivé organizační jednotky LČR povinnost 

rozlišovat konkrétní druhy zvěře. Celkové výnosy z prodeje zvěřiny za rok 2019 činily 

21 999 712 Kč. 

Ad bod 2) 

 Ke dni 28. 2. 2019 spravoval podnik Lesy ČR ve vlastní režii 186 honiteb. 

 Ke dni 31. 12. 2019 spravoval podnik Lesy ČR ve vlastní režii 162 honiteb. 

Ad bod 3)  

 V roce 2019 bylo zrušeno celkem 46 výběrových řízení. Ve většině případů bylo 

výběrové řízení zrušeno z toho důvodu, že ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyly žádné 

doručeny. V pěti případech bylo zrušeno výběrové řízení generálním ředitelem v souladu 

s Pravidly pro výběrová řízení. 

Ad bod 4) 

 V roce 2020 bylo zrušeno celkem 29 výběrových řízení. Ve většině případů bylo 

výběrové řízení zrušeno z toho důvodu, že ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyly žádné 

doručeny. Ve dvou případech bylo zrušeno výběrové řízení generálním ředitelem v souladu 

s Pravidly pro výběrová řízení. 

Ad bod 5) 

 Odpověď na tuto otázku nelze jednoznačně formulovat, když např. v roce 2019 

vstoupily do výběrových řízení většinou režijní honitby, na které z logiky věci žádná nájemní 

smlouva uzavřena nebyla. Smluvně sjednané datum ukončení platnosti nájemní smlouvy je 

většinou směřováno na konec mysliveckého roku. Výběrové řízení na pronájem konkrétní 

honitby se vyhlašuje v dostatečném časovém předstihu tak, aby podpis nájemní smlouvy 

se zájemcem, který podal nejvhodnější nabídku, byl datován k začátku nového mysliveckého 

roku, tzn. že navazující smlouva bývá většinou uzavřena bez časové prodlevy. 

 Všeobecně lze říct, že od vyhlášení výběrové řízení trvá jeho proces přibližně jeden 

měsíc. V případě podání námitek během procesu výběrového řízení pak samozřejmě déle podle 

složitosti případu a dokazování skutečnosti. 

Dotaz č. 2 

 „Žádám o sdělení, zda k nemovitostem ve vlastnictví společnosti SCHOTT CR, s.r.o., 

se sídlem Dvořákova 997, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 646 09 855, které 

jsou uvedené ve výpise z katastru nemovitostí pro katastrální území Krásno nad Bečvou, obec 

Valašské Meziříčí, č. listu vlastnictví 1502, zapsané Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, 

Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, byly uplatněny jakékoli restituční nároky, zejména 

restituční nároky dle:  

1. zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů;  

 



 

2. zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 

ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů;  

3. zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem 

a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 

ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; a  

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

ve znění pozdějších předpisů.“  

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že co se týče restitučních nároků dle zákonů 

uvedených pod body 1.– 3. LČR nedisponují potřebnou databází. Oprávněné osoby měly 

své nároky dle uvedených zákonů uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

 Co se týče případných restitučních nároků dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, 

LČR neevidují v katastrálním území Krásno nad Bečvou žádnou výzvu oprávněné osoby 

dle tohoto zákona.  

Dotaz č. 3 

 „Žádám o sdělení, zda k níže uvedeným pozemkům parc. č. 3255, parc. č. 3256, parc. č. 

3260, parc. č. 3261/1, parc. č. 3268/1, parc. č. 3268/2, parc. č. 3271/2, parc. č. 3271/3, parc. 

č. 3271/4, parc. č. 3271/5, parc. č. 3271/6, parc. č. 3271/7, parc. č. 3273, parc. č. 3274, parc. 

č. 3276, parc. č. 3277, parc. č. 3406/2, parc. č. 3413/7, parc. č. 3962/3, parc. č. 3962/5, parc. 

č. 3962/9, parc. č. 3962/10, parc. č. 3962/11, parc. č. 4116/2, parc. č. 4116/78, parc. č. 

4116/105, parc. č. 4116/106, parc. č. 4116/107, parc. č. 4116/114, parc. č. 4116/115, 

k dnešnímu dni vše zapsané na LV č. 1577 v k. ú. Mýto v Čechách, obec Mýto, byly uplatněny 

restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 243/1992 Sb., zákona č. 212/2000 

Sb. a/nebo zákona č. 428/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, které: 

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

nebo které 

(ii) již byly pravomocně vypořádány. 

 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.“ 



Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Mýto v Čechách 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. 

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. 4 

 „Žádám o poskytnutí informací, resp. 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 jakékoliv z nemovitostí vedených na listu vlastnictví 

č. 3698, pro katastrální území Planá nad Lužnicí, zapsaných u Katastrálního úřadu pro 

Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor (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 § 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 Planá nad Lužnicí evidují 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích, která se týká pozemků dle PK 

p. č. 941, p. č. 942/2, p. č. 1149, p. č. 1446/1 a p. č. 1451/1.  

Dotaz č. 5 

 „Žádám o poskytnutí informací, resp. 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 jakékoliv z nemovitostí vedených na: 

• listu vlastnictví č. 762 pro katastrální území Běchovice, zapsaných u Katastrálního 

úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Nemovitosti 

1“); a/nebo 



• listu vlastnictví č. 3153 pro katastrální území Vysočany, zapsaných u Katastrálního 

úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Nemovitosti 

2“) 

(Nemovitosti 1 a Nemovitosti 2 společně dále jen jako „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 Běchovice ani v katastrálním 

území Vysočany neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 6 

 „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 jakékoliv z nemovitostí vedených na: 

• listu vlastnictví č. 200 pro katastrální území Přestanov, zapsaných u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem); a 

• listu vlastnictví č. 693 pro katastrální území Chabařovice, 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 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 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, tato se týkala pozemků dle PK p. č. 624 a p. č. 625/1. 

Dotaz č. 7 

 „Žádám o poskytnutí informací, zda je pozemek, s nímž mají právo hospodařit LČR, 

p. č. 1464/2 v k. ú. Herbertov, obec Vyšší Brod, pronajatý. Pokud ano, prosíte o zaslání kopie 

nájemní smlouvy.“  

Odpověď: 

 K Vaší žádosti LČR sdělují, že předmětný pozemek není pronajatý.  

 

 

 

 

 

 

 


