
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc KVĚTEN 2021 

Dotaz č. 1 

 „Žádám o poskytnutí informací k těžbě dřeva, a to konkrétně v lokalitě Řachvaj 

(nedaleko obce Kytlice v okrese Děčín): 

- Proč dochází v této lokalitě k masové a devastující těžbě dřeva? 

- Je rozhodnutí o této devastaci krajiny podloženo nějakou odbornou studií? Mohl bych tuto 

studii dostat? 

- Jakým způsobem budou LČR obnovovat život v této zdevastované lokalitě? Existují 

k tomu opět nějaké studie? Pokud ano, žádám o jejich zaslání. 

- Jakým způsobem bude naloženo s vytěženým dřevem? Je pravda, že krajina je takto masivně 

devastována kvůli prodeji dřeva do ciziny pod cenou, jak uvádějí místní zdroje?  

- Jaké všechny instituce tuto devastující těžbu schválily?  

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují, že požadovanými informacemi 

nedisponují, neboť se nevztahují k působnosti LČR, a to z toho důvodu, že dle informací 

poskytnutých místně příslušnou organizační jednotkou LČR-Lesní správou Rumburk 

předmětná těžba probíhá na pozemcích Obce Kytlice nikoli na pozemcích ve vlastnictví ČR 

s právem hospodařit pro LČR.    

 S ohledem na výše uvedené byla Vaše žádost doručená dne 1. 5. 2021 v souladu 

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena. 

 

Dotaz č. 2 

 „Žádám o poskytnutí informací, resp. vyjádření: 

a) sdělení, zda LČR od 1. 1. 2016 do 29. 4. 2021 obdržely žádost či žádosti o odkoupení 

(či jiný způsob převodu vlastnického práva) pozemku p. č. 321/1, lesní pozemek, 

pozemku p. č. 340, lesní pozemek, a pozemku p č. 339, lesní pozemek, (a to i jednotlivě), 

vše v k. ú. Velké Karlovice (tyto pozemky pravděpodobně spravuje Lesní správa Vsetín); 

b) pokud LČR žádost nebo žádosti dle bodu a) obdržely, žádám o poskytnutí kopií těchto 

žádostí a veškeré komunikace, která byla s žadateli vedena, tj. kopie všech emailů, 

elektronických či listinných dopisů; 

c) poskytnutí všech rozhodnutí, posouzení, ocenění, která se týkají pozemku p. č. 321/1, 

lesní pozemek, pozemku p. č. 340, lesní pozemek a pozemku p. č. 339, lesní pozemek 

(a to i jednotlivě), vše v k. ú. Velké Karlovice, která LČR učinily (i prostřednictvím třetí 

osoby) v období od 1. 1. 2016 do 29. 4. 2021. 

Odpověď:  

 



Ad písmeno a) žádosti 

 V období ode dne 1. 1. 2016 do dne 29. 4. 2021 obdržely LČR níže uvedené žádosti 

o odkup (či jiný způsob převodu vlastnického práva) pozemku p. č. 321/1, lesní pozemek, 

pozemku p. č. 340, lesní pozemek, a pozemku p č. 339, lesní pozemek, dále rovněž jen 

„předmětné pozemky“ (a to i jednotlivě), vše v k. ú. Velké Karlovice: 

Žádosti ze dne: 

11. 12. 2018 (žádost o odkup všech předmětných pozemků) 

28. 1. 2019 (žádost o směnu všech předmětných pozemků) 

3. 3. 2019 (žádost o odprodej pozemků p. č. 339 a 340 v k. ú. Velké Karlovice) 

25. 4. 2019 (žádost o odkoupení pozemků p. č. 339 a 340 v k. ú. Velké Karlovice) 

26. 4. 2019 (přípis k předchozím žádostem) 

24. 7. 2019 (prodej-koupě pozemků p. č. 339 a 340 v k. ú. Velké Karlovice) 

6. 8. 2019 (žádost o směnu pozemků p. č. 339 a 340 v k. ú. Velké Karlovice za jiný 

pozemek) 

7. 1. 2020 (přípis k předchozím žádostem o odprodej či směnu pozemků) 

18. 3. 2020 (opakovaná žádost o směnu či odkup pozemků p. č. 339 a 340 v k. ú. Velké 

Karlovice) 

červen 2020 (nedatováno) (nabídka směny alespoň části pozemku p. č. 340) 

10. 12. 2020 (přípis k předchozím žádostem o odkup či směnu pozemků p. č. 339 a 340 

  

Ad písmeno b) žádosti – částečné poskytnutí požadované informace-komunikace 

ze strany LČR: 

- Sdělení Odboru správy majetku LČR ze dne 1. 4. 2019 (viz Příloha č. 1) 

- Sdělení Oblastního ředitelství jižní Morava LČR ze dne 3. 3. 2021 (viz Příloha č. 2) 

 Kopie žádostí a komunikace s žadateli – viz rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti níže. 

Ad písmeno c) žádosti 

- Znalecký posudek č. 3170/44/2019 ze dne 9. 9. 2019 (viz Příloha č. 3) 

 Co se týče informací požadovaných pod písm. b) žádosti, povinný subjekt žádosti 

nevyhověl a vydal dle ustanovení § 15 odst. 1 ZSPI rozhodnutí o odmítnutí žádosti.   

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

požadované informace, popř. zda se jedná o informace, které má ve své dispozici. Povinný 

subjekt došel tímto zkoumáním k závěru, že část požadovaných dokumentů (rozuměj 

dokumenty adresované LČR) má ve své dispozici, avšak není oprávněn je poskytnout, neboť 

- dokumenty požadované žadatelem jsou ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2, písm. 

a) ZSPI dokumenty vzniklými bez použití veřejných prostředků, které byly 

předány osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, a která nesdělila, že 

s poskytnutím požadovaných dokumentů souhlasí. 

 

Dotaz č. 3 

 „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. 676 pro katastrální území Letňany, zapsaných u Katastrálního úřadu 

pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (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 Letňany neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 4 

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

dvěma společnostem (UNILES, a.s., IČO 473 07 706, a Wotan Forest, a.s., 

IČO 260 60 701) v době od 3. 2. 2017 do dnešního dne a od 6. 12. 2017 do dnešního dne.“  

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

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

pozdějších předpisů, LČR uzavřely na základě transparentních soutěží o veřejnou zakázku: 

a) v období ode dne 3. 2. 2017 do dne 17. 5. 2021 smlouvy se společnostmi: 

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

ve výši 5 586 898 915 Kč bez DPH, kde ke dni podání žádosti bylo vykázáno plnění ve 

výši 1 966 646 386 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 496 486 Kč bez DPH. 

b) v období ode dne 6. 12. 2017 do dne 17. 5. 2021 smlouvy se společnostmi: 

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

ve výši 5 578 004 306 Kč bez DPH, kde ke dni podání žádosti bylo vykázáno plnění ve 

výši 1 956 592 623 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 496 486 Kč bez DPH. 

 



Dotaz č. 5 

 „Žádám o poskytnutí informací  

Dotaz č. 1) 

 Chystají LČR v současné době nebo v blízké budoucnosti realizovat odkup 

harvestorových těžebních společností, a to jak z řad smluvních partnerů, tak i z prostředí mimo 

smluvní partnery za účelem navýšení zpracovatelských těžebních kapacit? 

Dotaz č. 2) 

 Je pravdou, že LČR na odkup harvestorových těžebních společností již vyčlenily 

400 mil. Kč, popř. jinou částku nebo se v blízké budoucnosti chystají vyčlenit finanční 

prostředky a v jaké výši? 

Dotaz č. 3) 

 Je pravdou, že LČR již odkoupily, popř. v blízké době odkoupí těžební harvestorové 

společnosti a za jakých podmínek? (Např. formou znaleckého posudku, popř. jinou cestou 

pořízení a ocenění odkupovaných harvestorových společností.)? 

Dotaz č. 4) 

 Pokud již LČR odkoupily těžební harvestorové společnosti, tak o kolik se jedná subjektů 

a jaký mají obchodní název. 

Dotaz č. 5) 

 Jaký vliv na plnění a platnost smluv na komplexní lesnickou činnost, popř. samostatné 

těžební zakázky by mělo odkoupení těchto harvestorových společností vzniklých odštěpením 

ze smluvních společností, které tyto smlouvy na komplexní lesnickou činnost 

popř. samostatnou těžební činnost smluvně plní, popř. budou plnit pro LČR.   

Odpověď:  

Ad dotaz č. 3) 

 LČR nabyly podíl v obchodní společnosti PERPERUNA ECO s.r.o. za kupní cenu 

ve výši 115 000 000 Kč, která byla nižší než cena stanovená znaleckým posudkem.   

Ad dotaz č. 4) 

 Jedná se o jeden subjekt. LČR se s účinností ke dni 7. 4. 2021 staly jediným společníkem 

obchodní společnosti PERPERUNA ECO s.r.o. 

Ad dotaz č. 1, 2, 5 

 Dle ustanovení § 15 odst. 1 ZSPI povinný subjekt žádost v části, týkající se dotazů 

č. 1), č. 2) a č. 5), nevyhověl a vydal rozhodnutí o odmítnutí části 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 následujícím závěrům: 

- co se týče informací požadovaných dotazy č. 1) a č. 2) tyto má povinný subjekt zčásti 

ve své dispozici, avšak v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZSPI není povinen je 

poskytnout, neboť mají charakter obchodního tajemství, a to z důvodu, že se 

bezprostředně týkají obchodní strategie LČR a jejích investičních a technických záměrů 

(viz bod 4.2.1 písm. g) a písm. h) 3.8. Procesní směrnice 10/2020 Poskytování informací 

a správa obchodního tajemství); 



- co se týče dalších informací požadovaných dotazy č. 1) a 2), které povinný subjekt 

k dispozici nemá, týkajících se jeho budoucích rozhodnutí, tyto není povinen ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI žadateli poskytnout; 

- co se týče informace požadované dotazem č. 5), tato nemá povahu žádosti o poskytnutí 

informací, neboť žadatel požaduje, aby LČR hodnotily a komentovaly hypotetickou 

situaci, kterou ve své žádosti nastínil. Z definice pojmu „informace“ v ustanovení § 3 

odst. 3 ZSPI (viz výše) vyplývá, že se jedná o obsah již zaznamenaný na nějakém nosiči, 

tj. že povinnost poskytovat informace míří do minulosti, vůči skutečnostem, které již 

nastaly a trvají (nebo podle názoru žadatele nastat měly či mohly) nikoli do budoucnosti. 

Pokud by žadatelem 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 informace nevztahuje. 

 

Dotaz č. 6 

 „Žádám o sdělení, 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. st. 3096 zapsaného na LV 

č. 3713 v k. ú. Jičín. 

Odpověď:  

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

 

 

 

  

 


