
 

 

 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc LEDEN 2022 

Dotaz č. 1  

 „Žádám o poskytnutí nového dokumentu stvrzujícího uzavření smluvního vztahu (mezi 

LČR, Obcí Adršpach a Technickými službami Adršpach s.r.o.) k provozu skalního okruhu 

Adršpašských skal (např. nové smlouvy o nájmu včetně příloh, podkladů a také podmínek 

ze strany SCHKO Broumovsko) od 1. 1. 2022“. 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument, a to Nájemní smlouva – 

pozemky 515/2022/172 uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 16. 12. 2021 mezi LČR jako 

pronajímatelem a Obcí Adršpach, se sídlem Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach, 

IČO: 006 53 560, jako nájemcem, byla dne 17. 12. 2021 uveřejněna v registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). 

LČR Vás v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 ZSPI odkazují na zveřejněnou informaci, 

kdy požadovaný dokument s přílohami naleznete pod tímto odkazem: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18780695 

 

Dotaz č. 2 

 „Žádám o poskytnutí informací: 

1. Kdo a za jakou cenu realizoval zbourání cyklistických trailů u Varvažova? 

2. Na čí popud došlo ke zbourání trailů? 

3. Měl dotyčný subjekt povolení pro vjezd těžké techniky do lesa? 

4. Dojde k dočištění demolice nebo je stav, který se zanechal, pro LČR známkou 

odborného zásahu? 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

Ad 1) Sanaci předmětných cyklistických trailů prováděla fyzická osoba podnikající 

na základě živnostenského zákona Ing. Michal Jankovič, se sídlem Saská 177/6, 405 02 Děčín 

– Děčín X – Bělá, IČO: 869 66 316, jako zhotovitel na základě smlouvy o dílo uzavřené s LČR 

jako objednatelem za cenu za dílo ve výši 200 120 Kč bez DPH. 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18780695


 

 

 

Ad 2) Sanaci cyklistických trailů bylo nutné provést z následujících důvodů: 

1. Vybudování, existence a provozování těchto takových stezek navíc v ochranném lese je 

porušením zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 53 odst. 1, písm. j), písmeno l), 

písmeno m) a současně je v rozporu s ustanovením § 4 odst. 2; § 11 odst. 1 a odst. 4; § 

13 odst. 1; § 19 odst. 1; § 20 odst. 1, písm. a), písm. b), písm. j), odst. 5 a odst. 7 a 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Magistrát města Ústí nad Labem – odbor životního prostředí, jako orgán státní správy 

lesů rozhodl dne 3. 6. 2021 v řízení vedeném pod sp. zn. 

MMUL/OŽP/OP/264911/2020/PriL tak, že uložil LČR povinnost zajistit odstranění 

protiprávního stavu, ke kterému došlo umístěním cyklistických stezek (trailů) 

na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (tzv. PUPFL), spadajících 

do katastrálního území Habartice u Krupky, Liboňov, Žandov u Chlumce a Varvažov 

u Telnice, a to do dne 31. 12. 2021. 

Ad 3) Subjekt uvedený v odpovědi k bodu 1 měl povolení vjezdu do lesa traktorem právě 

na základě uzavřené smlouvy o dílo. 

Ad 4) V rámci odstranění cyklistických tras došlo na pozemcích k odkopání a prokopání 

strojně hornin v objemu 240 m3, dále pak bylo nutné provést odkopávky a prokopávky hornin 

ručně v objemu 190 m3 s uložením do násypů, taktéž ručně v objemu 380 m3. Kamenivo, 

ze kterého byly trasy vystavěny, zůstalo v lese a bylo rozprostřeno. Terén postupně zaroste 

a začlení se do okolní krajiny. V současné době nepočítáme s další úpravou. 

Dotaz č. 3 

 „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. 33/1, parc. č. 35/1, parc. č. 607/11, 

parc. č. 602/10, parc. č. 602/12, par. č. 605, parc. č. 574/1 a parc. č. 574/19, vše v k. ú. 

Dolní Měcholupy, obec Praha, (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 Dolní Měcholupy neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

 



 

 

 

Dotaz č. 4 

„Žádám o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na průzkum mezi uživateli honiteb 

a jejich nakládání se zvěřinou, a to pro účely bakalářské práce na téma: Nakládání se zvěřinou 

z pohledu uživatelů honiteb; dotazník je anonymní a vyplnění žádám alespoň za 10 honiteb 

za období 2020.“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR v příloze zasílají dvanáct vyplněných dotazníků – 

viz soubory 4.pdf, 5.pdf., 6.pdf., 9.pdf., 138.pdf., 155.pdf., 170.pdf., 199.pdf., 230.pdf., 

230H.pdf. a 236.pdf a s.M.pdf. 

Dotaz č. 5 

Žádám o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se pozemku s garáží 

v Dubňanech (pozemek parc. č. 1058/46, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na pozemku 

bez čp./č.ev., garáž, zapsáno na LV č. 3555 pro obec a katastrální území Dubňany): 

5. Kdo má v pronájmu výše uvedený pozemek? 

6. Je s pronajímatelem uzavřena řádná smlouva? 

7. Je ve smlouvě dovoleno pronajímat pozemek/stavbu třetím osobám, jak je 

v odkazech níže? 

https://reality.bazos.cz/inzerat/146807155/pronajem-garaze-dubnany.php 

https://www.ereality.cz/detail/pronajem-garaze-dubnany/b5467e4ac4ff865e 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

Ad. 1. a 2. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně vlastníka garáže umístěné 

na pozemku parc. č. 1058/46 v k. ú. Dubňany, je v současné době připravována nájemní 

smlouva na pronájem předmětného pozemku.  

Ad. 3. Stavba garáže je ve vlastnictví jiné osoby, která je oprávněna se stavbou bez omezení 

nakládat, a tedy ji i pronajmout. Vlastnictví pozemku pod stavbou nezakládá vlastníkovi 

pozemku právo, aby určoval vlastníkovi stavby, jakým způsobem bude s touto stavbou 

nakládat.  

Dotaz č. 6 

„S odkazem na sdělení ředitelství LČR ze dne 9. 11. 2020, sp. zn. S 1331/19, 

č.j. LCR099/17/004465/2020, týkající se prodeje pozemku parc. č. 2165/15 v k. ú. Mariánské 

Lázně, jež je ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit LČR (dále jen „Pozemek“), 

žádám o sdělení: 

„(i) v jakém stadiu je nyní proces prodeje či jiného zcizení Pozemku; 

(ii) kdy lze očekávat vyhlášení výběrového řízení na prodej Pozemku; a 

 

 

https://reality.bazos.cz/inzerat/146807155/pronajem-garaze-dubnany.php
https://www.ereality.cz/detail/pronajem-garaze-dubnany/b5467e4ac4ff865e


 

 

 

(iii) jaká jsou přesná pravidla předmětného výběrového řízení a jakým způsobem 

                   se do něj může klientka přihlásit. 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

 Ad (i) Záměr prodeje předmětného Pozemku je v tuto chvíli odeslán prostřednictvím 

Odboru správy majetku ředitelství LČR na Ministerstvo zemědělství ČR (dále jako „MZe“) 

se žádostí o udělení souhlasu zakladatele k nakládání s určeným majetkem. 

 Ad (ii) Výběrové řízení na prodej pozemku bude vyhlášeno až po udělení výše 

uvedeného souhlasu MZe, termín udělení souhlasu nelze blíže předjímat.  

 Ad (iii) Pravidla výběrového řízení budou zveřejněna na webových stránkách LČR 

v sekci Odborná veřejnost v oddíle Prodej nepotřebného nemovitého majetku poté, co bude 

udělen souhlas MZe a dojde k vyhlášení výběrového řízení z úrovně Lesního závodu Kladská. 

Přihlášení do výběrového řízení je možné podáním nabídky. Vaše klientka, jako žadatelka 

o převod předmětného pozemku bude vyrozuměna o vyhlášení výběrového řízení individuálně 

z úrovně vyhlašující organizační jednotky LČR, tedy z Lesního závodu Kladská. 

Dotaz č. 7 

„Žádám o poskytnutí níže uvedených informací: 

1. Kolik škodních událostí v rámci odpovědnosti zaměstnance za škodu bylo 

se zaměstnanci řešeno v roce 2020? 

2. O jaké škody se jednalo? Kolik bylo řešeno škod a v jaké výši a) na vozidle, 

b) na kancelářské technice a vybavení, c) na svěřených hodnotách, 

d) na ostatním? 

3. Jaká byla v roce 2020 výše škody předepsaná zaměstnancům k úhradě? 

4. Nabízíte zaměstnancům možnost sjednat vaším prostřednictvím pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli? Pokud ano, u jaké pojišťovny 

a za jakou cenu? 

5. Dále žádám o zaslání směrnice upravující způsob zjišťování, projednání 

a rozhodování o škodách na majetku. 

 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR z dostupných evidencí sdělují následující: 

Ad bod 1. 

 Ode dne 1. 1. 2020 do den 31. 12. 2020 (dle data vzniku škody) bylo zaevidováno 

v rámci smlouvy o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 

celkem 636 škodních událostí. 

 

 



 

 

 

Ad bod 2. 

 Z 636 evidovaných škodních událostí v daném časovém období proběhlo v 617 

případech plnění ze strany pojišťovny, v 19 případech bylo plnění pro nesplnění některé 

z podmínek zamítnuto. 

a) na vozidle 

592 škodních událostí s celkovou výší poskytnutého pojistného plnění 3 649 189,- Kč 

16 škodních událostí s celkovou výší škody 115 539,- Kč, u kterých pojistné plnění 

poskytnuto nebylo 

b) na kancelářské technice a vybavení 

12 škodních událostí s celkovou výší poskytnutého pojistného plnění 83 531,- Kč 

1 škodní událost s výší škody 1 322,- Kč, u které pojistné plnění poskytnuto nebylo 

c) na svěřených hodnotách 

nebyla zaevidována žádná událost 

d) na ostatním 

13 škodních událostí s celkovou výší poskytnutého pojistného plnění 289 895,- Kč 

2 škodní události s celkovou výší škody 70 424,- Kč, u kterých pojistné plnění 

poskytnuto nebylo 

 

Ad bod 3.  

CELKEM     4 234 900,- Kč 

Z toho: Plnění od pojišťovny  4 022 615,- Kč 

Úhrada od zaměstnanců            212 285,- Kč 

(včetně jejich spoluúčasti)   

Ad bod 4. 

 Ano, nabízíme. 

 Na základě veřejné zakázky: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group, IČO 639 98 530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00. 

 Cena pojistného se odvíjí od limitu pojistného plnění dle zákonného limitu pro výši 

možné požadované náhrady škody. 6 skupin podle průměrného výdělku-cena pojistného: 535 

Kč, 650 Kč, 735 Kč, 1 015 Kč, 1 205 Kč, 1400 Kč. 

Ad bod 5. 

 3.2 Pokyn 31/2021 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávním 

vztahu, v účinném znění – viz Příloha č. 1. 

 3.9 Procesní směrnice 3/2019 Inventarizace a Inventarizační a škodní komise, 

v účinném znění – viz Příloha č. 2. 

 

 

 



 

 

 

Dotaz č. 8 

 „Žádáme o poskytnutí kopie právního výkladu/stanoviska advokátní kanceláře HAVEL 

& PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář (dříve AK Havel, Holásek & Partners) ve věci 

ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.“  

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. 2, písm. c) ZSPI není možné jej 

poskytnout. 

Dotaz č. 9 

„Žádám o poskytnutí níže uvedených informací:  

1. Jaký zisk vytvořil povinný subjekt při těžbě dřevin v roce 2007 v územní jednotce 

955 H 11 v revíru Jaroslavice u Znojma; 

2. V případě, že povinný subjekt není schopen poskytnout informaci pod bodem 1., 

žádám o sdělení: 

a) jakou činila v roce 2007 průměrná jednotková cena při prodeji dříví 

u pařezu v členění podle těchto dřevin: smrk, borovice, modřín, dub, javor a 

jasan; 

b) jaké činily v roce 2007 průměrné jednotkové náklady na těžbu dříví v členění 

pro jehličnaté a listnaté stromy pro podobnou jednotkovou hmotnatost, jako 

měly porosty těžené v roce 2007 v územní jednotce 955 H 11 v revíru 

Jaroslavice (u Znojma);  

3. jakou jednotkovou hmotnatost měly porosty těžené v roce 2007 v územní 

jednotce 955 H 11 v revíru Jaroslavice (u Znojma); 

4. poskytnutí fotokopie porostní mapy části lesa zahrnující územní jednotku 955 H 

11 v revíru Jaroslavice (u Znojma) platné v době provedení těžby, tj. pro rok 

2007. 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR následující: 

Ad bod 1. 

 Těžební činností v porostní skupině 955 H 11 v revíru Jaroslavice u Znojma byl v roce 

2007 vytvořen zisk 263 122,62 Kč.   

 



 

 

 

Ad bod 2.  

 Alternativní k bodu 1. 

Ad bod 3.  

Dřevina Hmotnatost v m3 

Borovice 1,015 

Modřín 0,896 

Smrk 2,150 

Dub 0,545 

Jasan 0,300 

Javor 0,402 

Jehličnaté celkem 1,008 

Listnaté celkem 0,522 

CELKEM za všechny 

dřeviny 

0,751 

 

Ad bod 4. 

 Viz soubor Porostní mapa 955H11.jpg v příloze. 

 

Dotaz č. 10 

 „Žádám o potvrzení o neexistenci restitučních nároků dle: 

a) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

b) zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

c) zákona č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a  

d) zákona č. 212/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů k pozemkům uvedeným na listu 

vlastnictví, který tvoří přílohu tohoto dopisu (tj. LV č. 347 pro obec a katastrální území 

Jinočany).“ 

 

Odpověď 

 Co se týče restitučních nároků dle: 

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

majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 

 



 

 

 

c) 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 

d) 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 uplatnit 

u pozemkových úřadů, které o nich rozhodují ve správním řízení. 

  K bodu b) Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Jinočany neevidují 

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

s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. 

Dotaz č. 11 

„Žádám o sdělení, zda nemovitosti zapsané na listu vlastnictví, jež tvoří přílohu žádosti (tj. LV 

č. 844 pro obec a k. ú. Dobřejovice vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Praha-východ)  

A) byly kdy předmětem uplatněného restitučního nároku ve smyslu zvláštních zákonů 

(zejména ve smyslu zákonů č. 229/1991 Sb., č. 173/1991 Sb., č. 298/1990 Sb., 

č. 403/1990 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 92/1991 Sb., č. 243/1992 Sb., č. 165/1997 Sb., 

č. 212/2000 Sb., č. 212/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů); 

B) byly kdy předmětem vlastnictví či majetkového nároku církve, zejména ve smyslu 

majetkového vypořádání dle zákonů č. 229/1991 Sb., a č. 428/2012 Sb.“ 

Odpověď 

 K bodu A) Vaší žádosti LČR sdělují, že co se týče restitučních nároků dle zákona 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoP“), a dalších Vámi uváděných zákonů LČR 

nedisponují potřebnou databází. Oprávněné osoby měly své nároky dle ZoP uplatnit 

u pozemkových úřadů, které o nich rozhodují ve správním řízení. 

 K bodu B) žádosti LČR sdělují, že v katastrálním území Dobřejovice 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. 12 

„Žádám o informaci, zda nemovitosti zapsané na listu vlastnictví, jež tvoří přílohu žádosti 

(tj. LV č. 39 pro obec Bochov a k. ú. Javorná u Toužimi vedený u Katastrálního úřadu 

pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary)  

 

 



 

 

 

A) byly kdy předmětem uplatněného restitučního nároku ve smyslu zvláštních zákonů 

(zejména ve smyslu zákonů č. 229/1991 Sb., č. 173/1991 Sb., č. 298/1990 Sb., 

č. 403/1990 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 92/1991 Sb., č. 243/1992 Sb., č. 165/1997 Sb., 

č. 212/2000 Sb., č. 212/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů); 

B) byly kdy předmětem vlastnictví či majetkového nároku církve, zejména ve smyslu 

majetkového vypořádání dle zákonů č. 229/1991 Sb., a č. 428/2012 Sb.“ 

 

 K bodu A) Vaší žádosti LČR sdělují, že co se týče restitučních nároků dle zákona 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoP“), a dalších Vámi uváděných zákonů LČR 

nedisponují potřebnou databází. Oprávněné osoby měly své nároky dle ZoP uplatnit 

u pozemkových úřadů, které o nich rozhodují ve správním řízení. 

Odpověď 

 K bodu B) žádosti LČR sdělují, že v katastrálním území Javorná u Toužimi evidují 

výzvy 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, které 

se týkají pozemků dle PK 623/2, 768/1, 788, 800, 801, 807, 808, 809, 810/2, 810/3, 810/4, 

811, 812, 813, 815/1, 815/2, 816, 817, 818, 819, 828, 872, 875/1, 875/2, 878, 879 

a 880.  

 

 

 

 

 

  

 


