
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc ZÁŘÍ 2021 

Dotaz č. 1 

 „Žádám o informaci, zda k pozemku p. č. 3432/30 zapsanému na LV č. 2349 

nacházejícímu se v katastrálním území Strašnice, obec Praha, byly uplatněny restituční nároky 

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

společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dle jiných zákonů, které: 

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

nebo které 

(ii) již byly pravomocně vypořádány a/nebo je dle informací dostupných LČR Česká 

republika účastníkem řízení o určení vlastnictví České republiky dle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména dle ustanovení § 18 odst. 1 tohoto zákona. 

 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 Strašnice neevidují žádnou 

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

a náboženskými společnostmi, 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. 2 

 „Lesy České republiky, s.p., si nechaly vypracovat tři právní analýzy ve věci toho, 

zda Agrofert se může účastnit veřejných zakázek. Tyto analýzy pro Vás vypracovaly HAVEL 

& PARTNERS s.r.o., CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. a KŠD LEGAL s.r.o.  

- Žádám o poskytnutí právních analýz, včetně jejich závěrů.  

- Kolik právních analýzy na téma-zda se může Agrofert účastnit veřejných zakázek si už Lesy 

České republiky, s.p., nechaly vypracovat od roku 2018?  
- Kolik Lesy České republiky, s.p., za vypracování těchto právních analýz zaplatily včetně 

DPH?  

 

- Jaký je nyní postoj Lesů České republiky, s.p. - může se Agrofert veřejných zakázek účastnit 
a jaké je k tomu Vaše odůvodnění?“  

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 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 informace požadovaná dotazem 

prvním, druhým a třetím u něho neexistuje ani takovou informaci nemá ve své dispozici a není 

povinen ji mít. In concreto: 

Ad dotaz první 

 LČR si u advokátních kanceláří uváděných žadatelkou zpracování právních analýz, jejichž 

předmětem mělo být, zda se společnost AGROFERT, a.s., „může účastnit veřejných zakázek“ nezadaly.  

 Nad rámec dotazu LČR doplňují, že pro přípravu celé řady různých rozhodnutí v konkrétních 
záležitostech si nechávají zpracovávat právní analýzy od všech třech výše uvedených advokátních 

kanceláří, avšak podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není možné tyto analýzy poskytnout ani zveřejnit.  

Ad dotaz druhý 

 Jak uvedeno výše, LČR si zpracování analýz s předmětem dle dotazu žadatelky nezadaly.  

Ad dotaz třetí 

 S odkazem na předchozí odpovědi LČR konstatují, že za vypracování dotazovaných právních 

analýz nic nezaplatily, neboť zpracování analýz s tímto předmětem nebylo ze strany LČR zadáno.  

 Co se týče dotazu čtvrtého, kterým je dotaz na názor povinného subjektu, v tomto případě se 

jedná o výluku z informační povinnosti dle ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI, které stanoví, 

že „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 

informací.“ 

 V obecné rovině však lze konstatovat, že LČR vždy postupují v souladu se zákonem 
a aktuálním stavem judikatorní a rozhodovací praxe. Při zadávání veřejných zakázek pak důsledně dbají 

na dodržování § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), když ve vztahu ke všem dodavatelům 

dodržují zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

 Postup zadavatele v jakémkoliv zadávacím řízení není možné předvídat do skončení lhůty 

pro podání nabídek, resp. posouzení způsobilosti účastníků zadávacího řízení, přičemž je nezbytné 

zohlednit skutkový stav v okamžiku rozhodnutí zadavatele. Závěr o výsledku tohoto posouzení proto 

nejenže nelze učinit v předstihu, ale zároveň není přípustné o něm informovat veřejně mimo probíhající 
zadávací řízení, a už vůbec ne dříve, než bude takový výsledek v souladu se ZZVZ oznámen dotčenému 

účastníku zadávacího řízení. Stejně jako v jakémkoliv jiném případě budou nicméně LČR postupovat 

v souladu s právními předpisy, a to zcela shodně ve vztahu ke všem dodavatelům (účastníkům 
zadávacího řízení). Zadávací dokumentace, jakož i výsledná rozhodnutí o výběru dodavatele, jsou nejen 

veřejně dostupná, ale navíc i přezkoumatelná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, popřípadě 

i příslušným soudním orgánem. 

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. 11747, 

pro katastrální území Písek, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Písek (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, žádáme Vás laskavě 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 Písek evidují výzvu 

oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích, která se týká pozemků p. č. 764, p. č. 

766/1, p. č. 767 a p. č. 2144 dle PK.  

Dotaz č. 4 

 „Žádám o poskytnutí informací, 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 (dále jen „Zákon o církevních 

restitucích“), ohledně pozemků parc. č. 1327/60, 1327/146, 1327/147 a 1353, vše zapsáno na 

LV č. 660 v katastrálním území Běchovice.“   

Odpověď  

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

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 5 

 „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. 365, 

pro katastrální území Nové Město, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha (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, žádáme Vás laskavě 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 Nové Město neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  

Dotaz č. 6 

 „Žádám o poskytnutí informace 

(i)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 131/1, 131/2, 136/1, 164/1, 164/2, 

164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 

165/8, 165/9, 165/15, 165/16, 165/17, 165/18, 165/19, 165/24, 165/25, 165/26, 166, 169, 

172/2, 180/2, 183/2, 184/2, 186/1, 186/5, 194/2, vše v katastrálním území Trnitá, obec Brno 

(dále jen „Restituční nároky“); 

(ii) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(iii) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

Odpověď  

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

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 7 

 „Žádám o zaslání metodického pokynu či směrnice (pravidla, ceník) stanovujícího, 

jak mají Státní podniky založené podle zákona č. 77/1997 Sb. mezi které patří oblastní 

ředitelství a lesní závody LČR postupovat při uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení 

věcného břemene (služebnosti) nebo smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) 

v pozemcích a stavbách ve svém vlastnictví.“  

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že nakládání s majetkem, k němuž mají LČR právo 

hospodařit, je obecně upraveno a řídí se především ustanoveními zákona č. 77/1997 Sb., 

o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“). 

 Podrobněji jsou pravidla pro nakládání s majetkem, k němuž mají LČR právo 

hospodařit, mimo jiné i pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen a služebností, upravena 

Statutem státního podniku Lesy České republiky, s.p. (dále jen „Statut“ – viz Příloha 

č. 1), který vydalo Ministerstvo zemědělství ČR, které dle zákona o státním podniku vykonává 

vůči LČR funkci zakladatele. Ve zmíněném dokumentu Ministerstva zemědělství ČR (Statutu) 

jsou nastavena kritéria a podmínky, kdy nakládání s majetkem, k němuž mají LČR právo 



hospodařit, vyžaduje předchozí souhlas zakladatele, resp. kdy je souhlas udělen přímo 

Statutem. 

 V případech, kdy má být věcným břemenem či služebností zatížen pozemek určený 

k plnění funkce lesa, je nutno postupovat rovněž podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změněn a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; v těchto 

případech je v souladu s Instrukcí Ministerstva zemědělství, ve znění pozdějších dodatků 

(dále jen „Instrukce“- viz Příloha č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5) taktéž vyžadován předchozí souhlas 

zakladatele, popř. je takový souhlas udělen přímo zmíněnou Instrukcí.  

V neposlední řadě LČR při zřizování věcných břemen a služebností postupují v souladu 

s vlastním vnitropodnikovým předpisem, kterým je 3.4 Procesní směrnice 22/2021 Nakládání 

s majetkem (viz Příloha č. 6), a to při respektování příslušných ustanovení zákona o státním 

podniku, kdy LČR jsou povinny dbát  zejména o hospodárné využití majetku, tj. je jim 

stanovena povinnost majetek využívat účelně, hospodárně a efektivně, dále povinnost 

s majetkem nakládat tak, aby nedocházelo k jeho poškozování, neodůvodněně se nesnižoval 

jeho rozsah a hodnota a/nebo výnos z tohoto majetku. 

 V případě, kdy cena v místě a čase obvyklá nebo cena zjištěná za zřízení věcného 

břemene či služebnosti určená znaleckým posudkem přesáhne částku 100 000 Kč, 

je na základě Pokynu č. 2/2019 ministra zemědělství ze dne 21. 5. 2019 (viz Příloha č. 7), 

nutné projednání takového jednání (dispozice s majetkem) poradou vedení Ministerstva 

zemědělství ČR.  

Dotaz č. 8 

 „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. 1131, pro katastrální území Obrnice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Most, dále na listu vlastnictví č. 720, pro katastrální území Chanov, 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a na listu 

vlastnictví č. 23297, pro katastrální území Most II, zapsaných u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most (dále jen „Nemovitosti“). 

 Příslušné listy vlastnictví tvoří přílohu této žádosti. 

 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, žádáme Vás laskavě 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 Obrnice, Chanov ani Most II 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  



Dotaz č. 9 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(iv)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemku parc. č. 964/15 v katastrálním území 

Hlubočepy, obec Praha (dále jen „Restituční nároky“); 

(v) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(vi) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

Odpověď  

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

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 10 

„Žádáme o písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční 

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

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto 

pozemkům žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. č.: 3078, 3081 a 3082 (PK: 3078, 3080, 3081, 

3082, 3083. 3084, 3085 a 3086), zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 12700 a nacházející se v katastrálním území 

Smíchov, obec Praha.“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám sděluji následující:  

 LČR neevidují v k. ú. Smíchov žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 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. 11 

 „Na základě zjištění v souvislosti s článkem uveřejněným na webových stránkách 

Českého rozhlasu Hradec Králové dne 23. 7. 2021 s titulkem „Skalní turistický okruh 

v Adršpachu nebude už od příštího roku provozovat obec. Kdo ji nahradí?“ a na základě 



nájemní smlouvy č. 300/2017/172 včetně dodatků žádám o poskytnutí níže uvedených 

informací: 

1) Kdy a s jakým předstihem bude vypsána veřejná soutěž na nového provozovatele 

Adršpašských skal. 

2) Jaké budou podmínky výběrového řízení a nové nájemní smlouvy. 

3) V případě, že nebude vypsaná veřejná soutěž nebo se výběrové řízení nestihne v zákonné 

lhůtě, co budou LČR s pozemky v budoucnu dělat?“ 

Odpověď  

 K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

1) Na provozovatele návštěvnického okruhu v Adršpašských skalách nebude vypisována 

veřejná soutěž. Provoz návštěvnického okruhu budou od 1. 1. 2022 zajišťovat LČR 

společně s Obcí Adršpach a Technickými službami Adršpach, s.r.o. Důvodem pro tuto 

formu provozování návštěvnického okruhu je vzájemná potřeba spolupráce 

zúčastněných stran na zachování přístupu veřejnosti do skalního města, které je součástí 

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Společný provoz 

návštěvnického okruhu je mimo jiné dán také vlastnickými vztahy k pozemkům 

potřebným k jeho provozu i již vybudované návštěvnické infrastruktuře (vstupní místo 

na okruh, infocentrum, toalety, parkoviště atd.). Cílem je, aby skalní město Adršpach 

bylo nadále přístupné široké veřejnosti, aby návštěvnicí mohli obdivovat a poznávat toto 

jedinečné přírodní prostředí s unikátními skalními útvary i v budoucnu, tedy trvale 

udržitelným způsobem, který nebude poškozovat životní prostředí a ohrožovat předmět 

ochrany NPR. 

2) 3)   Dotazy zodpovězeny v odpovědi 1) 

 

Dotaz č. 12 
  

 „Žádám postupem a za podmínek dle ZSPI o poskytnutí níže uvedených informací 

týkajících se „nájemní smlouvy za přidružené pozemky LČR pro Honební společenstvo 

Klokočná, IČO: 437 52 322, se sídlem Sokolská 240, 251 64 Mnichovice-Praha východ (adresa 

pro doručování Klokočná 14, PSČ 251 64), dále jako „HS Klokočná“ (honitba Mnichovice, 

evidenční číslo 21250006): 

1) Kolik hektarů pozemků poskytly LČR do nájmu HS Klokočná. 

2) Čísla parcelních pozemků LČR, které byly smlouvy poskytnuty HS Klokočná 

do nájmu. 

3) Za jakou peněžní částku za hektar tyto pozemky LČR přenechávají do nájmu HS 

Klokočná. 

4) Za jakou celkovou částku včetně DPH jsou pozemky přenechány do nájmu. 

5) Žádám kopii nájemní smlouvy včetně všech příloh.  

6) Uvádí smlouva možnost upravit nájemné za předcházející rok podle roční míry inflace? 

Ano či ne. 

7) Kopii faktury za nájemné pozemků LČR rok 2020.“   

Odpověď   

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 



1) V rámci Dohody o přičlenění honebních pozemků obhospodařovaných LČR k honitbě 

Mnichovice uzavřené dne 22. 3. 2017 mezi LČR a HS Klokočná, je ujednáno přičlenění 

186,3936 ha honebních pozemků LČR. 

2) Parcelní čísla pozemků přičleněných do honitby Mnichovice naleznete v příloze č. 1 Dohody 

o přičlenění pozemků ze dne 22. 3. 2017, kterou Vám zasíláme v Příloze č. 1 tohoto dopisu. 

3) LČR a HS Klokočná se v rámci Dohody o přičlenění honebních pozemků dohodly na ceně 

za přičlenění honebních pozemků k honitbě Mnichovice ve výši 80 Kč bez DPH za 1 ha. 

4) Celková roční částka úplaty za přičlenění honebních pozemků tedy činí 14.911 Kč + DPH, 

tedy 18.042,31 Kč vč. DPH. 

5) Dohoda o přičlenění honebních pozemků č. 2-6-2017 ze dne 22. 3. 2017 – viz Příloha 

č. 1 tohoto dopisu. 

6) Dohoda o přičlenění honebních pozemků úpravu výše úplaty za přičlenění o míru inflace 

neobsahuje. 

6) Faktura č. 2000670169 vystavená dne 1. 7. 2020 na základě předmětné smlouvy – 

viz Příloha č. 2 tohoto dopisu. 

Dotaz č. 13 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(i) zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 2720/55, parc. č. 2720/56 a parc. č. 

2720/61 vše v katastrálním území České Budějovice 6, obec České Budějovice (dále jen 

„Restituční nároky“); 

(ii)pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(iii)v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území České Budějovice 6 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 14 

 „Žádám o zaslání posudku, který pro LČR zpracovával vloni v červnu za 85 tisíc korun 

docent Zlatuška (zpracování podkladů pro uplatnění námitek k některým ustanovením záměru 

NPP Soutok) číslo objednávky OBJ-00005-2020-99-28.“  

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 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 požadovaný dokument má ve své 

dispozici, avšak v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) ZSPI („jde o novou 

informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví 

jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím“- informace se týká dosud 

neukončeného správního řízení v dotazované věci vedeného MŽP – odborem zvláštní územní 

ochrany přírody a krajiny) ve spojení s ustanovením § 11 odst. 2, písm. c) („by tím byla 

porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících 

s právem autorským…“) není možné jej poskytnout. 

Dotaz č. 15 
 

„Žádám o poskytnutí následujících informací, resp. dokumentů: 

1. Poskytnutí kompletního znění Právního stanoviska zadaného u právní kanceláře HAVEL & 

PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, číslo objednávky: OBJ-00012-2021-99-31; 

2.  poskytnutí kompletního znění Právního stanoviska zadaného u právní kanceláře CÍSAŘ, 

ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, číslo objednávky:OBJ-00015-2021-99-31; 

3. poskytnutí kompletního znění Právního stanoviska zadaného u právní kanceláře KŠD Legal 

advokátní kancelář s.r.o., číslo objednávky: OBJ-00017-2021-99-31. 

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 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 požadované dokumenty má 

ve své dispozici, avšak v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) ZSPI („jde o novou 

informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví 

jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím“) není možné je poskytnout. 

Dotaz č. 16 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(iv) zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 2720/17 a parc. č. 2720/42 

v katastrálním území České Budějovice 6, obec České Budějovice (dále jen „Restituční 

nároky“); 

(v)pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 



(vi)v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území České Budějovice 6 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 17 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(vii)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 2717/3, parc. č. 2720/16 a parc. č. 

2720/25 v katastrálním území České Budějovice 6, obec České Budějovice (dále jen 

„Restituční nároky“); 

(viii) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(ix) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území České Budějovice 6 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 18 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(x)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 2717/35 a parc. č. 2720/51 

v katastrálním území České Budějovice 6, obec České Budějovice (dále jen „Restituční 

nároky“); 

(xi) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(xii) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území České Budějovice 6 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 



Dotaz č. 19 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(xiii)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemku parc. č. 2671/2 v katastrálním území České 

Budějovice 6, obec České Budějovice (dále jen „Restituční nároky“); 

(xiv) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(xv) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území České Budějovice 6 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 20 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(xvi)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 2671/3, parc. č. 2671/11, par. č. 

2671/13, parc. č. 2671/16, parc. č. 2671/19, parc, č. 2720/18, parc. č. 2720/20, parc. č. 

2720/21, parc. č. 2720/23 a parc. č. 2720/24 v katastrálním území České Budějovice 6, 

obec České Budějovice (dále jen „Restituční nároky“); 

(xvii) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(xviii) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky 

řízení a u kterého soudu řízení probíhá. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území České Budějovice 6 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 21 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(xix)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 2671/9, parc. č. 2720/11 a parc. č. 



2720/44 v katastrálním území České Budějovice 6, obec České Budějovice (dále jen 

„Restituční nároky“); 

(xx) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(xxi) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území České Budějovice 6 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 22 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(xxii)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 2717/7, parc. č. 2720/19 a parc. č. 

2720/22 v katastrálním území České Budějovice 6, obec České Budějovice (dále jen 

„Restituční nároky“); 

(xxiii) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(xxiv) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky 

řízení a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území České Budějovice 6 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 23 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(xxv)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 1086/50, parc. č. 1086/51, parc. č. 

1086/52, parc. č. 1086/53, parc. č. 1086/54, parc. č. 1086/124, vše v katastrálním území 

Starovice, obec Starovice a pozemků parc. č. 4538/12, parc. č. 4538/14, parc. č. 4538/17 

a parc. č. 4538/20 v katastrálním území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče (dále jen 

„Restituční nároky“); 



(xxvi) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(xxvii) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky 

řízení a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

Odpověď 

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

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 V katastrálním území Hustopeče u Brna pak LČR evidují výzvu oprávněné osoby, která 

se týká pozemku dle PK p. č. 1783/2. Na základě podané výzvy byla s oprávněnou osobou 

v roce 2014 uzavřena dohoda, v roce 2015 vydal SPÚ rozhodnutí, kterým byly vydány 

pozemky v k. ú. Kurdějov. V k. ú. Hustopeče u Brna nebylo vydáno nic. 

Lze usuzovat, že identifikací pozemků v KN požadované pozemky PK do tohoto katastrálního 

území pravděpodobně nezasáhly. 

Dotaz č. 24 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(xxviii)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 2720/12 a parc. č. 2720/46 

 v katastrálním území České Budějovice 6, obec České Budějovice (dále jen „Restituční 

nároky“); 

(xxix) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(xxx) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá. 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území České Budějovice 6 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 25 

 „Žádáme 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 (dále jen „Zákon o církevních 

restitucích“), ohledně pozemků parc. č. 2347/1, parc. č. 2347/15, parc. č. 2347/16, parc. č. 

2347/17, parc. č. 2347/18, parc. č. 2347/20 – součástí je stavba Předměstí, č. p. 2844, obč. vyb; 

a parc. č. 2349/7, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 4961 u Katastrálního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro katastrální území Opava-Předměstí.“   



Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Opava–Předměstí neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 26  

„Žádáme o poskytnutí následujících informací: 

1) Řečiště Bělského potoka protékající skrze naši zahradu je více než plné i a kamení 

je i na přilehlých našich parcelách do vzdálenosti 3–6 m. Jde o pískovcové kameny, 

zejména ze zborcených břehových zdí a nejméně 70 let nečištěného potoka v lese. Jen 

na povrchu tohoto „kamenolomu“ je spočítáno cca 60 ks opracovaných pískovcových 

kamenů (kvádrů různých rozměrů) pro výstavbu zdí. KAM a ke KOMU bude 

odvezeno?! Je s příjemcem také smlouva? 

2) My dva víme lépe než kdokoliv z vašeho speciálního úřednictva výšku, dnes už bývalých, 

vyzděných břehů jen z pískovcových kamenů. Bude vybráno VŠE až na dno potoka 

(řečiště) a odvezeno?! 

3) Aby nemusela být až přespřílišná námaha, kolik toho kamení je, tak odborník spočítal, 

že je ho nejméně 42 až 43 metrů kubických. Nakladač Bobcat nenaloží víc než 0,5 m3 

k odvozu na nákladní automobil TATRA stojící na Saské ulici. Jedna cesta tímto 

nakladačem k nákladnímu autu bude reprezentovat cca 60 metrů, a to i do strmého 

kopce zahrady s nákladem. Bude to reprezentovat cca 86 jízd s nákladem a 86 

bez nákladu zpět. U potoka na naší zahradě bude řádit i druhý zemní stroj Catepillar. 

Kdo je majitelem obou těchto strojů (firma, sídlo, jednatel). Je s ní také smlouva?! 

4) Naložená naplavenina bude nejpravděpodobněji odvezena nákladním autem 

zn. TATRA asi autodopravce pana Špáty Vladimíra. I zde chceme vědět, kdo je skutečný 

majitel nákladního auta, jeho sídlo i firmu?! 

5) Opracované pískovcové kameny (v drtivé většině kvádry) k okamžitému použití 

pro stavbu zdí. Budou také okamžitě vyvezeny na skládku?! 

6) Jaká zemina a odkud bude na naše zdevastované parcely (zahrady) přivezena?! 

7) Pakliže půjde o zeminu recyklovanou, tak kým, od koho a v jakém množství?!“ 

 

Odpověď 

 Povinný subjekt při opětovném rozhodnutí žádosti nevyhověl a vydal dle ustanovení 

§ 15 odst. 1 ZSPI rozhodnutí o odmítnutí žádosti, co se týče dotazů pod bodem 1), 3), 4), 5), 

6) a 7).   

 Informace požadovaná pod bodem 2) žádosti byla dle rozhodnutí nadřízeného orgánu 

žadatelům řádně poskytnuta již přípisem LČR č.j. LCR099/14/000814/2021, sp. zn. 

LCR0030370/2021 ze dne 7. 8. 2021, doručeným dne 16. 9. 2021. 

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 informace požadované 

pod bodem 1), 3), 4), 5), 6) a 7 u něho neexistují ani takové informace nemá ve své dispozici 

a není povinen je mít. 

Informace požadované pod body 1), 5), 6) a 7) žádosti jsou zároveň svým 

charakterem dotazem na budoucí rozhodnutí povinného subjektu, tudíž se se jedná 

o případ výluky z informační povinnosti dle ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI, které stanoví, 

že „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí 

a vytváření nových informací“.    

 

  

 

 

 

 

 


