
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc ČERVEN 2021 

Dotaz č. 1 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací:  

1) Zda od Vás Českomoravská myslivecká jednota, z. s., obdržela v letech 2005 

až 2021  

- dar, pokud ano, kdy a v jaké výši, 

- příspěvek, pokud ano, kdy a v jaké výši, 

- grant, pokud ano, kdy a v jaké výši,  

- jinou peněžitou nebo věcnou podporu, pokud ano, kdy a v jaké výši. 

2) Byla mezi Vámi a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z. s., v letech 2005 

až 2021 uzavřena smlouva za peněžité plnění pro uvedený spolek? Pokud ano, 

žádám o poskytnutí kopie smlouvy.  

Pro úplnost dodávám, že Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., rozumím spolek 

IČO: 004 43 174, se sídlem Jungmannova 32/25, 110 00 Praha 1.“ 

Odpověď:  

Ad bod 1)  

 Českomoravská myslivecká jednota, z.s., (dříve Českomoravská myslivecká jednota, 

o.s.) obdržela dle údajů z evidenčních systémů ve Vámi dotazovaném období let 2005–2021 

od LČR na základě uzavřených darovacích smluv dary v rozsahu dle přiložené tabulky – 

viz Příloha č. 1. 

 Jiné příspěvky, granty či další peněžitá či věcná podpora v evidenčních systémech 

dohledány nebyly.   

  

Ad bod 2) 

 Z evidenčních systémů LČR, zejména z Centrálního registru smluv LČR vyplývá, 

že v letech 2005–2021 byly mezi LČR a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., (dříve 

Českomoravská myslivecká jednota, o.s.), IČO: 004 43 174, uzavřeny níže uvedené smlouvy, 

jejichž předmětem je peněžité plnění pro uvedený spolek, a to: 

- Smlouva o propagaci a reklamě č. 28 ze dne 23. 6. 2016 (viz Příloha č. 2) 

- Smlouva o propagaci a reklamě č. SML-00094-2018-99-18 ze dne 31. 8. 2018 

(viz Příloha č. 3) 

- Smlouva o propagaci a reklamě č. SML-00062-2019-99-30 ze dne 23. 9. 2019 

ve znění Dodatku č. 1 (SML-00062-2019-99-30-D01) ze dne 20. 7. 2020 

a Dodatku č. 2 (SML-00062-2019-99-30-D02) ze dne 21. 8. 2020 (viz Příloha 

č. 4) 



- Smlouva o propagaci a reklamě č. SML-00010-2021-99-30 ze dne 12. 4. 2021 

(viz Příloha č. 5)  

 Na základě objednávky č. 13/2017 ze dne 31. 3. 2017 si pak LČR  

u Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., také objednaly „Školení hodnotitelů trofejí“ 

pro celkem 134 zaměstnanců, přičemž za toto školení byla poskytovateli uhrazena částka 

67 000 Kč (viz Příloha č. 6). 

 Z účetnictví LČR dále vyplývá, že v letech 2005–2009 byly Českomoravské myslivecké 

jednotě, z.s., (dříve Českomoravské myslivecké jednotě, o.s.) uhrazeny ještě další finanční 

částky, a to v roce 2005 částka 6 048 Kč, v roce 2006 částka 15 800 Kč, v roce 2008 

částka 23 880 Kč a 36 506 Kč a v roce 2009 částka 12 300 Kč (evidované jako ostatní služby, 

cestovné, případně ostatní provozní náklady), u těchto částek se však již vzhledem k plynutí 

času a s tím související skartací příslušných dokumentů (účetní doklady - faktury, podklady 

pro fakturaci - skartační lhůta deset let) nepodařilo dohledat bližší informace.     

Dotaz č. 2 

 „Žádám o poskytnutí informací ohledně smluvního vztahu (nájemní smlouvy včetně 

nájemného) mezi LČR jako vlastníkem pozemku parcelní číslo 616 v katastrálním území Dolní 

Adršpach a provozovatelem prodejních/výstavních pultů upomínkových předmětů umístěných 

pod skálou (viz foto). 

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR v příloze zasílají Smlouvu o nájmu č. 352/2018/172 ze dne 

28. 11. 2017, jejímž předmětem je pronájem části pozemku ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit pro LČR parc. č. 616 o výměře 100 m2 zapsaného v katastru nemovitostí 

na LV č. 291 pro katastrální území Dolní Adršpach, a to na dobu určitou do dne 31. 12. 2022 

za účelem sezónního prodeje suvenýrů ve vytesaném prostoru pískovcového skalního útvaru 

a před ním. 

Dotaz č. 3 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací:  

- Zda LČR v minulosti vlastnil pozemek parc. č. 8058 zapsaný na LV č. 10001 v k. ú. 

Třebíč, obec Třebíč. 

- Zda došlo k informování a nabídnutí pozemku k prodeji vlastníkům stavby nacházející 

se na předmětném pozemku (dodržení tzv. předkupního práva). 

- Za jakou cenu/hodnotu došlo k odprodeji výše zmíněného pozemku Městu Třebíč. 

- Zaslání kupní nebo obdobné smlouvy mezi LČR a městem Třebíč o prodeji zmíněného 

pozemku.  

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

Ad odrážka první 

 Tazatel má na mysli zřejmě pozemek parc. č. st. 8058 zapsaný na LV č. 10001 

pro k. ú. a obec Třebíč. V této souvislosti sdělujeme, že LČR vykonávaly právo hospodařit 

k pozemku ve vlastnictví ČR parc. č. 1529/6 zapsanému na LV č. 15108 pro obec 



a k. ú. Třebíč, a to do roku 2016, kdy byl tento pozemek na základě kupní smlouvy ze dne 

20. 10. 2016 (S 1560/16) prodán Městu Třebíč. 

 V roce 2021 vznikl oddělením z tohoto pozemku parc. č. 1529/6 nově předmětný 

pozemek parc. č. st. 8058, vše v k. ú. Třebíč.   

Ad odrážka druhá 

 Původní pozemek parc. č. 1529/6 o výměře 319 m2 byl spolu s dalšími dvěma pozemky 

(parc. č. 1529/4 o výměře 3963 m2 a parc. č. 1529/5 o výměře 611 m2) předmětem výše uvedené 

kupní smlouvy uzavřené dne 20. 10. 2016, označené „Stařečský potok“ 

(S 1560/16), kterou LČR citované pozemky prodaly Městu Třebíč. Právní účinky vkladu 

nastaly dnem 10. 11. 2016. 

 Prodej byl realizován bývalou Správou toků – oblast povodí Dyje, Brno. Předmětem 

prodeje byly tři pozemky tvořící zatrubněné koryto Stařečského potoka v celkové délce 510 m, 

přičemž tyto pozemky byly zároveň využívány jako veřejná asfaltová komunikace včetně 

parkoviště v majetku Města Třebíč.   

 V době převodu pozemku p. č. 1529/6 v k. ú. Třebíč nebyla na tomto pozemku v katastru 

nemovitostí žádná stavba evidována (viz Příloha č. 1 – výpis z KN ke dni 17. 10. 2016). 

Ad odrážka třetí 

 Kupní cena byla stanovena na základě Znaleckého posudku pro účely stanovení kupních 

cen pro prodej a nákup pozemků, který vyhotovil Ing. Jan Tesař pod pořadovým číslem 2165-

31/16 dne 7. 7. 2016 - cena pozemků „vodní plochy – VT“ byla stanovena 

ve výši 30,- Kč/m2 a za tuto cenu byly předmětné pozemky prodány. 

Ad odrážka čtvrtá 

 Kupní smlouvu uzavřenou dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 20. 10. 2016 mezi LČR jako 

prodávajícími a Městem Třebíč jako kupujícím Vám zasílám v příloze (viz Příloha č. 2 - KS 

Stařečský potok_Prodej 3 pozemků Městu Třebíč.pdf).  

Dotaz č. 4 

„Žádám o poskytnutí následujících informací: 

1. Zda v posledních 3 letech obdržely LČR žádost o koupi nebo směnu pozemků, a to 

od některé z těchto osob: 

a) AGRAS Želatovice, a.s., IČO: 253 60 663, č.p. 203, 751 16 Želatovice, 

b) Ing. Antonín Stojan,  

c) Ing. Jakub Stojan,  

d) EKO Agrostav a.s., IČO: 476 72 200, Tovačovská 300, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

e) Lesy pod Javorníkem s.r.o., IČO: 479 03 554, Loukov 109, PSČ 768 75, 

f) Natur & Forest s.r.o., IČO: 277 85 645, Tovačovská 300, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 



2. Pokud ano, žádám o sdělení, kterých katastrálních území se to týká (žádost tímto omezuji 

pouze na katastrální území ve správě Lesní správy Rožnov pod Radhoštěm). 

3. Žádám o sdělení, zda na směňované pozemky byl zapracován znalecký posudek a pokud 

ano, jaká je stanovená cena obvyklá pozemků ve vlastnictví LČR a jaká je cena obvyklá 

pozemků ve vlastnictví žádající osoby. 

4. Žádám o sdělení, zda bylo o žádosti rozhodnuto. 

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují, že neevidují žádosti jmenovaných osob 

o koupi nebo směnu pozemků v územní působnosti Lesní správy Rožnov pod Radhoštěm. 

Dotaz č. 5 

 „Žádám o informaci, 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. 1556, 

pro katastrální území Holýšov, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální 

pracoviště Domažlice (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 Holýšov evidují výzvu 

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

p. č. 705 a p. č. 750.  

Dotaz č. 6 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací, resp. dokumentů: 

1. zda-li se v archivu LČR nachází dokument – změna kultury stavební parcela na lesní 

pozemek KN 1720/9 v k. ú. Hojsova Stráž (pravděpodobně se bude jednat o rozhodnutí 

bývalého Okresního národního výboru v Klatovech) – prosím o zaslání fotokopie; 

2. zaslání titulu nabytí parcely KN 1720/9 v k. ú. Hojsova Stráž – původní vlastník byl asi 
Výbor tělocvičné jednoty Slavia Plzeň (neověřeno).“ 



Odpověď:  

 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 se jedná o výluku z informační povinnosti 

dle ustanovení § 2 odst. 3 ZSPI, které stanoví, že „se tento zákon nevztahuje na poskytování 

informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, 

které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon 

upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání 

žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.“ Takovýmto zvláštním 

zákonem je s přihlédnutím k obsahu Vaší žádosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Nad rámec zákonné povinnosti se LČR žádostí zabývaly i věcně, přičemž prověřením 

u příslušné organizační jednotky (Lesní správa Železná Ruda) a v archivu státního podniku bylo 

zjištěno, že požadované dokumenty nemají LČR k dispozici. 

Pro získání potřebných dokumentů LČR tazateli s odkazem na výše citované ustanovení 

§ 2 odst. 3 ZSPI doporučily obrátit se s případnou žádostí na Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, 

Katastrální pracoviště Klatovy, u kterého by měly být předmětné listiny založeny.  

Dotaz č. 7 

 „Žádám o poskytnutí informace, zda u LČR byla uplatněna výzva k vydání nemovitostí 

ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., o půdě a jiném zemědělském majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, ohledně pozemků  

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 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 příslušných pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích 

rozhodují ve správním řízení. 

 S ohledem na výše uvedené byla Vaše žádost doručená dne 18. 6. 2021 v souladu 

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

 

 



Dotaz č. 8 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se Polesí Úhlava Hamry/ 

od 25. 10. 1950 Polesí Královský Hvozd Hamry, okres Klatovy – pamětní kniha, čas. rozsah 

1946-1971: 

1. zda–li se v archivu LČR nachází originál výše uvedené pamětní knihy Polesí Úhlava 

Hamry, resp. Polesí Královský Hvozd Hamry; 

2. zda-li je tato kniha přístupná badatelům, popř. bude digitalizovaná.“   

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření Oddělením archivu sdělují, že požadovaná 

pamětní kniha se v archivu LČR nenachází. LČR vedou pamětní knihy od svého založení, 

tj. ode dne 1. 1. 1992. Pamětní knihy právních předchůdců LČR jsou uloženy u jednotlivých 

státních oblastních, popř. zemských archivů.   

 S ohledem na výše uvedené byla Vaše žádost doručená dne 21. 6. 2021 v souladu 

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

Dotaz č. 9 

 „Žádám o sdělení, zda k níže uvedeným pozemkům: 

I. parc. č. 2139/7; parc. č. 2139/8; parc. č. 2139/9; parc. č. 2139/10; parc. č. 2139/13; 

parc. č. 2139/14; parc. č. 2139/15; parc. č. 2139/16; parc. č. 2139/17; parc. č. 2139/18; 

parc. č. 2139/19; parc. č. 2139/20; parc. č. 2139/21; parc. č. 2139/22; parc. č. 2139/23; 

parc. č. 2139/31; parc. č. 2139/32; parc. č. 2139/33; parc. č. 2139/34; parc. č. 2139/35; 

parc. č. 2139/36; parc. č. 2139/37; parc. č. 2139/38; parc. č. 2139/39; parc. č. 2139/40; 

parc. č. 2139/41; parc. č. 2139/42; parc. č. 2139/43; parc. č. 2139/44; parc. č. 2139/45; 

a parc. č. 2139/47;  

vše zapsané na LV č. 10430 v katastrálním území Skvrňany, obec Plzeň; a 

II. parc. č. 1490/20; 

zapsaný na listu vlastnictví č. 2222, v katastrálním území Křimice, obec Plzeň; 

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 Skvrňany evidují žádost 

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

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, která se týká pozemku PK 

č. 1492/1.  

 V katastrální území Křimice LČR 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, neevidují. 

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

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, 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 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, 

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. 10 

 „Žádám o sdělení, zda k níže uvedeným pozemkům: 

• parcela parc. č. 2482/13; 

• parcela parc. č. 2490/12, součástí pozemku je stavba bez č.p./č.ev.;  

• parcela parc. č. 2490/13, součástí pozemku je stavba bez č.p./č.ev.;  

• parcela parc. č. 2490/14, součástí pozemku je stavba bez č.p./č.ev.;  

• parcela parc. č. 2490/16, součástí pozemku je stavba č.p. 1715;  

• parcela parc. č. 2490/18, součástí pozemku je stavba bez č.p./č.ev.; a  

• parcela parc. č. 2490/31;  

zapsané na listu vlastnictví č. 3886 v katastrálním území Radotín, obec Praha; 

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: 

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

nebo které 

(iv) 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.“ 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/39960/1/ASPI%253A/229/1991%20Sb.%2523
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https://www.aspi.cz/products/lawText/1/49508/1/ASPI%253A/243/1992%20Sb.
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/49508/1/ASPI%253A/229/1991%20Sb.
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Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Radotín 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, 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 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, 

LČR nedisponují potřebnou databází. Oprávněné osoby měly své nároky 

dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích rozhodují 

ve správním řízení. 
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