
 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc LISTOPAD 2021 

Dotaz č. 1 

„Žádám o poskytnutí informací k vykázaným a vymáhaným škodám na lesních porostech 

v jednotlivých honitbách pod správou LC Buchlovice v letech 2017-2021, a to zaslání přehledné 
informace, která bude rozdělena na jednotlivé honitby, jednotlivé roky a jednotlivé výše škod dle jejich 

původu: 

Název honitby:   Druh:       Výměra: 

Bohuslavice    Volná       973 ha 

Buchlov    Volná   1 108 ha 

Buchlovice    Volná      645 ha 

Koryčany    Volná      897 ha 

Kostelany    Volná      638 ha 

Roštín     Volná      764 ha 

Salaš     Volná      879 ha 

Smutný žleb    Volná      863 ha 

Staré Hutě    Volná   1 026 ha 

Tabarky    Volná      870 ha“ 

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 informace se 

týkají jeho činnosti a má je ve své dispozici, avšak není oprávněn je poskytnout (výluka 

z informační povinnosti), neboť informace požadované žadatelem jsou ve smyslu ustanovení § 

11 odst. 4, písm. b) ZSPI informacemi týkajícími se rozhodovací činnosti soudů, neboť LČR 

vedou u OS v Kroměříži pod sp. zn. 18 C 281/2020 soudní spor s nímž obsah žádosti primárně 

souvisí.  

Dotaz č. 2 

 „Žádám o poskytnutí veškerých dostupných informací, resp. dokumentů, ve věci 

průzkumných prací na pozemku parcelní číslo 693/1 v katastrálním území Vodslivy [716308], 

okres Benešov, prováděných v období od 1. 1. 2018 – žádám o zaslání veškerých dokumentů 

(zejména rozhodnutí orgánů veřejné správy, vyjádření, závazná stanoviska, povolení, smlouvy 

o dílo), které se vztahují k průzkumným pracím či jiným provedeným nebo plánovaným zásahům 

na výše uvedeném pozemku.“ 



 

Odpověď 

A) Poskytnutí informací 

 LČR jako propachtovatel uzavřel dne 5. 3. 2021 Pachtovní smlouvu – pozemky 

pro ložiskový průzkum č. 2/06/2021 dle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s pachtýřem společností České štěrkopísky 

spol. s r.o., se sídlem Praha 9 – Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 190 00, IČO: 275 84 534 

– viz Příloha č. 1 - Příloha č. 1 SML-000103-2021-6 PS 2-06-2021 Vodslivy, ČŠ sro průzkum 

OCR.pdf. 

B) Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace s výjimkou 

informací poskytnutých pod bodem A) 

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 informace 

(resp. dokumenty) u něho s výjimkou pachtovní smlouvy poskytnuté pod bodem A) neexistují 

ani takové informace (resp. dokumenty) nemá ve své dispozici a není povinen je mít.  

 Nad rámec Vaší žádosti LČR sděluje, že průzkum je prováděn dodavatelskou 

specializovanou firmou pro pachtýře, který následně zdarma informace – výsledek průzkumu 

sděluje České geologické službě. Průzkum není prováděn na základě žádného povolení orgánu 

státní správy, ale pouze na základě oznámení pachtýře místně příslušnému obvodnímu 

báňskému úřadu. Pozemek není v tomto případě ani odnímán z pozemků určených k plnění 

funkcí lesa – lesní zákon vyjmenovává případy, kdy k odnětí nedochází, v tomto případě vrt 

do 55 m2. LČR není subjektem, který by cokoli v tomto směru povoloval, pouze 

na základě pachtovní smlouvy poskytuje na určitou dobu části pozemků k provedení 

průzkumných vrtů. Až na základě výsledku průzkumu, tj. výskytu vhodné suroviny 

v dostatečném množství a zhodnocení ekonomické rentability pachtýř žádá o stanovení 

dobývacího nebo těžebního prostoru (správní řízení) a následně o povolení hornické činnosti 

nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (správní řízení). Teprve toto povolení umožní 

vytěžit nerost za podmínek, které toto povolení stanoví.  

Dotaz č. 3 

„Dovoluji si požádat 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.: 2580/4, 2580/9, 2580/14, 2580/58, 2580/75, 

2788/1, 2788/2, 2789, 2790, 2917/3, 2917/21, 2917/30, 2917/31, 2917/41, 2917/46, 2917/47, 

2917/62, 2917/66, 2917/67, 2917/69, 2917/104 a 2917/71, zapsané u Katastrálního úřadu pro 



 

hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 3432 

a nacházející se v katastrálním území Ruzyně, obec Praha. 

Dále pak se jedná o budovu č.p. 1075, která se nachází na pozemku par. č. 2917/71, 

zapsanou u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, 

na listu vlastnictví č. 3360 a nacházející se v katastrálním území Ruzyně, obec Praha.“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám sděluji následující:  

 LČR neevidují v k. ú. Ruzyně 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. 4 

„Žádám o informaci, zda na pozemky 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, byl či nebyl 

uplatněn restituční nárok (přičemž za účelem odpovědi žadatel zasílá LČR kopie katastrálních 

map a informací o parcelách KN a ZE).“ 

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 požadovaná informace 

u něho neexistuje ani takovou informaci nemá ve své dispozici a není povinen ji mít. 

Pokud by žadatelkou požadované informace měly být ze strany povinného subjektu 

poskytnuty, pak by se bezesporu jednalo o vytváření nové informace a právního názoru 

ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI, na které se povinnost poskytnutí nevztahuje. 

Nad rámec Vaší žádosti Vám LČR pro upřesnění již dříve poskytnuté informace sdělují, 

že obdržely dne 19. 12. 2013 výzvu oprávněné osoby, ve které byl uveden mimo jiné i pozemek 

PK p. č. 1783/2 v k. ú. Hustopeče u Brna (dále jen „předmětný pozemek“). Tuto výzvu však 

LČR v části týkající se mimo jiné předmětného pozemku postoupily dne 30. 9. 2014 k vyřízení 

Státnímu pozemkovému úřadu, neboť nebyly povinnou osobou k vydání tohoto majetku 

(předmětný pozemek nebylo možno identifikovat, jelikož vstoupil do směny přídělového řízení 

bez náhrady).   



 

Dotaz č. 5 

 „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 pozemku parc. č. 618, jehož součástí je stavba č.p. 503 

v k. ú. Karlín, 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 Karlín neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 6 

 „Žádám o poskytnutí informací, resp. dokumentů týkajících se postupu při navazování 

obchodních vztahů výše uvedených subjektů (LČR, Obec Adršpach a Technické služby 

Adršpach, s.r.o.) na provozu skalního okruhu Adršpašských skal. Žádám o zaslání všech 

dokumentů týkajících se budoucí spolupráce mezi subjekty, a to zápisy z jednání, ekonomické 

rozvahy, nabídky, nové smlouvy a další dokumenty.“  

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 některé z požadovaných 

informací, resp. dokumentů 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 v současné době poskytnout, neboť by tím mohla být narušena 

rozhodovací činnost povinného subjektu.  

Dotaz č. 7 



 

 „Žádám o poskytnutí níže uvedených informací: 

77. Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého 

životního pojištění uzavřené se společností Generali Česká Pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, 

se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 (dále jako „Pojišťovna“) jako pojistitelem? Prosím 

o stručnou odpověď ano/ne. 

78. V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého 

životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou, žádám o poskytnutí obecných 

doplňujících informací (vždy ve vztahu k pojistným smlouvám soukromého životního pojištění 

uzavřených zaměstnanci Vaší organizace s Pojišťovnou, nikoli jinými pojišťovnami): 

a. kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021? 

b. jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021? 

c. mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy soukromého 

životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou povinnost hradit pojistné nad rámec 

příspěvku zaměstnavatele? Prosím o stručnou odpověď ano/ne. 

d. uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního 

pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením § 24 odst. 2, 

písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako daňově uznatelný náklad 

na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy či z jiného vnitřního předpisu za 

zdaňovací období kalendářního roku 2020 (či jeho části)? Prosím o stručnou odpověď 

ano/ne.“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Ad bod 77.  

ANO 

Ad bod 78 

a.  433 

b.  500,- Kč 

c.  ANO 

d.  ANO 

Dotaz č. 8 

 „Jakým způsobem byla prodána hájovna na adrese Lhotská 78/2 (U Hájovny 78/10) 

Valcha–Plzeň (dražba, zda to bylo uveřejněno) a cena za tuto nemovitost s pozemky? Hájovna 

byla prodána panu K.“   



 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují, že předmětné nemovitosti, a to: 

- objekt domu čp. 78 na stavební parcele č. st. 102, 

- stavební parcela č. st. 102, část o výměře 616 m2- zast. plocha a nádvoří, oddělená 

geometrickým plánem z původní parcely č. st. 102, 

- pozemková parcela č. 2617, o výměře 1 017 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou 

geometrickým plánem z původní parcely č. st. 102 a 

- pozemková parcela č. 1825/1, o výměře 271 m2, zahrada,  

vše v době prodeje zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště 

Plzeň-město, na listu vlastnictví č. 164 v k. ú. Valcha, obec Plzeň, místní část Valcha, 

prodaly již v roce 2009 na základě kupní smlouvy ze dne 22. 12. 2009 v souladu s tehdy 

platnými právními i vnitřními předpisy podniku jedinému zájemci, tehdejšímu nájemci, a to 

společnosti Lesní stavby, s.r.o., IČO: 648 34 042, se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko, 

za kupní cenu v celkové výši 1 897 000 Kč.   

 

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. 4 v k. ú. Dolní Měcholupy, 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 Dolní Měcholupy neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

 

 



 

Dotaz č. 10 

 „Žádám o sdělení, zda k pozemkům zapsaným na LV č. 1736, nacházejícím se 

v katastrálním území Chýně, obec Chýně: 

• St. 1209                        

• St. 1210                   

• 816/408 

• 816/511 

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 Chýně 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. 11 

 „Žádám 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. 2017/21, 2017/53, 2017/84, 2043/1, 2043/6, 2043/47, 

2043/115 a 2043/167, vše zapsáno na LV č. 1689 v katastrálním území Skvrňany, obci Plzeň“.   

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Skvrňany evidují výzvu 

oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích, která se týká pozemku dle PK p. č. 

1492/1. 

Dotaz č. 12 

 „Žádám o poskytnutí níže uvedených informací týkající se uzavřeného smluvního vztahu 

mezi LČR jako pronajímatelem a Obcí Adršpach jako nájemcem dle smlouvy o nájmu č. 

300/2017/172 včetně dodatků a podnájemní smlouvy s Technickými službami Adršpach s.r.o., 

a to: 

-  Došlo za dobu platnosti výše uvedené Smlouvy k porušení práv a povinností smluvních 

stran nebo k porušení povinností uvedených ve Smlouvě či k platbě smluvní pokuty nebo 

sankce? Pokud ano, žádáme o uvedení důvodu a její výše.  

- Projevil nájemce zájem o prodloužení smluvního vztahu, jak bylo zvykem v letech 

minulých, kdy docházelo k prodloužení stávajícího smluvního vztahu o dalších 5 let?“ 

Odpověď 

 K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Ad odrážka první 

 Ano, došlo k porušení povinností uvedených ve Smlouvě, a to konkrétně čl. V odst. 9 

Smlouvy, kde nájemce uzavřel Podnájemní smlouvu za jiných podmínek, než stanovila 

Smlouva, resp. se nájemce odchýlil od závazného a neměnného vzoru Podnájemní smlouvy, 

který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy. Za porušení této povinnosti byla nájemci 

v souladu s čl. V odst. 17 Smlouvy uložena smluvní pokuta ve výši 10 % z aktuálního ročního 

nájemného, tj. 350 000 Kč, kterou nájemce uhradil. K jinému porušení práv a povinností 

smluvních stran nebo porušení povinností uvedených ve smlouvě podle našich informací 

nedošlo. 

Ad odrážka druhá 

 Ano, nájemce projevil zájem o prodloužení smluvního vztahu. 

Dotaz č. 13 

 „Můj dotaz se týká Závodu lesní techniky státního podniku LČR (dále jako „ZLT“). 

1/ Je Závod lesní techniky jedním z výše uvedených čtyř závodů přímo řízených ředitelstvím, 

pokud ne, jaké je jeho místo v organizační struktuře LESŮ ČR a kdy a k jakému účelu byl zřízen.  



 

2/ Co je hodnotícím kritériem naplňování účelu, pro který byl zřízen ZLT, kdo a kdy toto 

naposledy hodnotil a s jakým výsledkem. 

3/ Je pravdou, že ZLT organizuje zadávání zakázek-formou výběrového řízení-externím   

podnikatelským subjektům? Pokud ano, kdo za splnění zakázky vybraným subjektům za práci 

v lesích platí? Je to ZLT? 

4/ Poukazují z příjmů za předmětné zakázky lesní správy nějaké částky ZLT? Pokud ano, kolik 

je to procent z příjmů lesních správ celkem? 

5/ Tvoří ZLT svůj zisk ještě jiným způsobem než z příjmů od lesních správ (příjmy dle bodu 

ad 4/? Pokud ano, kolik procent svých příjmů takto samostatně vytváří? 

6/ Je pravdou, že ZLT má od 1. 1. 2022 suplovat činnost správou Lesních správ revírů Bruntál 

a Kraslice. Kdo tuto organizační změnu inicioval? Byla projednána s oblastními ředitelstvími 

a dotčenými lesními správami? Tyto totiž do doby zřízení ZLT předmětnou činnost v oblasti 

správy lesů provozovaly bez problémů (a bez ZLT) desítky let. 
 

7/ Je ZLT personálně dostatečně vybaven odbornými pracovníky pro správu revírů, nebude pro 

tyto funkce přebírat pracovníky z lesních správ? 
 

8/ Vzhledem k tomu, že LČR obhospodařují majetek státu sdělte, nakolik začlenění ZLT 

do organizační struktury LČR odpovídá naplňování principu péče řádného hospodáře 

při hospodaření s majetkem státu, který je podnik LČR povinen respektovat.“ 

Odpověď 

A) Poskytnutí informací 

 

Ad bod 1/ 

 Organizační členění uváděné tazatelem již neodpovídá aktuálnímu stavu. V současné 

době se LČR organizačně člení na Ředitelství a organizační jednotky, kterými jsou lesní 

závody, semenářský závod a oblastní ředitelství. Oblastním ředitelstvím jsou dále podřízeny 

lesní správy. Ředitelství přímo řídí 7 oblastních ředitelství, 5 lesních závodů a 1 semenářský 

závod.  

 Závod lesní techniky (dále jen „ZLT“) byl zřízen rozhodnutím porady vedení 

ke dni 1. 9. 2020 jako 5. závod LČR. Lesní závody jsou přímo řízeny generálním ředitelem. 

Kromě klasických úkolů lesních závodů, tedy obhospodařování spravovaného území převážně 

vlastními kapacitami, poskytuje ZLT operativně lesnické služby i dalším organizačním 

jednotkám LČR. Účelem zřízení ZLT je posílení a jednotné řízení operativních vlastních 

kapacit v souladu se závěry zkoumání České inspekce životního prostředí a Nejvyššího 

kontrolního úřadu.  

 

Ad 3/ 

 V případě potřeby jsou pro ZLT stejně jako pro ostatní organizační jednotky 

nakupovány dodávky, služby a stavební práce od externích dodavatelů. Příprava a samotný 

proces zadávání se řídí interními předpisy LČR. Platby za veřejné zakázky provádějí LČR.  



 

Ad 4 část/ 

 U ZLT stejně jako u ostatních lesních závodů probíhá v případě práce pro ostatní 

organizační jednotky standardní vnitropodniková fakturace na základě platného ceníku. 

 

Ad 5/  

 Ano. Fakturované tržby ZLT v období 1-11/2021 činily celkem 80 079 tis. Kč. Z toho 

46 714 tis. Kč v ceně bez DPH byla externí fakturace, tj. 58,3 %. 

Ad 6/ 

 Od 1. 1. 2022 dochází k rozšíření území spravovaného ZLT o některé revíry v rámci 

Střediska Kraslice a zřízení Střediska Bruntál. Nejedná se o suplování činnosti lesních správ. 

O předmětné organizační změně bylo v souladu se Statutem LČR rozhodnuto poradou vedení 

podniku po předchozím vyjádření dozorčí rady LČR.  

 

B) Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací, a to informací 

požadovaných pod bodem 2/, v části bodu 4/, pod bodem 7 a bodem 8  

 

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 dospěl tímto zkoumáním k závěru, že co se týče informací 

požadovaných pod bodem 2/, bodem 7/ a bodem 8/ žádosti tyto u něho neexistují ani takové 

informace nemá ve své dispozici a není povinen je mít. Pokud by informace měly být ze strany 

povinného subjektu poskytnuty, pak by se bezesporu jednalo o vyjádření názoru, nově tvořeného 

hodnocení a zdůvodnění postupu povinného subjektu, příp. dotaz na budoucí rozhodnutí, na něž 

se ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI povinnost poskytnutí nevztahuje.  

Co se týče informací požadovaných pod bodem 4/ v části „Kolik je to procent z příjmů 

lesních správ celkem?“ tyto u něho neexistují a nejsou samostatně evidovány. Pokud by tyto 

informace měly být ze strany povinného subjektu poskytnuty, pak by se bezesporu jednalo o vytváření 

nové informace ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI, na které se povinnost poskytnutí 

nevztahuje.   

Dotaz č. 14 

„Žádám 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 následující pozemky: 



 

• parc. č. 2610/8, 2610/9 zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1633 

a nacházející se v katastrálním území Hostivař, obec Praha; 

 

• parc. č. 1685/8, 2588/3, 2608/1, 2608/2, 2610/1, 2610/2, 2610/3, 2610/4, 2610/7 

a 2610/20 zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 

pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 4767 a nacházející se v katastrálním 

území Hostivař, obec Praha.“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

 LČR neevidují v k. ú. Hostivař 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. 15 

 „Žádám o poskytnutí informací týkajících se vztahu LČR a společnosti PERPERUNA 

ECO s.r.o., a to: 

1. Za kolik peněz poskytovala společnost PERPERUNA ECO s.r.o. LČR služby v roce 

2020 a o jaké služby se jednalo? (postačí mi celková částka za rok a výčet činností bez 

uvedení místa poskytování služby) 

2. Za kolik peněz poskytovala společnost PERPERUNA společnosti LČR služby v roce 

2019 a o jaké služby se jednalo? (postačí mi celková částka za rok a výčet činností bez 

uvedení místa poskytování služby) 

3. Za kolik peněz poskytovala společnost PERPERUNA společnosti LČR služby v roce 

2018 a o jaké služby se jednalo? (postačí mi celková částka za rok a výčet činností bez 

uvedení místa poskytování služby“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že společnost PERPERUNA ECO s.r.o. 

(IČO: 286 56 504) poskytovala na základě transparentních soutěží o veřejnou zakázku 

dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v letech 

2018–2020 LČR následující služby (plnění): 



 

Ad bod 1. 

V roce 2020 služby (plnění) v hodnotě 56 995 380 Kč bez DPH. 

- Provádění těžebních činností (DNS) 

- Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda) 

Ad bod 2. 

V roce 2019 služby (plnění) v hodnotě 74 768 118 Kč bez DPH.  

- Lesnické služby pro řešení kalamitní situace (DNS) 

- Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem 

- Provádění těžebních činností (DNS) 

- Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda) 

Ad bod 3. 

V roce 2018 služby (plnění) v hodnotě 22 413 562 Kč bez DPH. 

- Lesnické služby pro řešení kalamitní situace (DNS) 

- Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem 

- Provádění těžebních činností (DNS) 

 

Dotaz č. 16 

 „Žádám o informaci, na základě čeho, bylo schváleno kácení, které na přelomu loňského 

a letošního roku probíhalo v údolí Říčky, konkrétně na parcele 5367 v Rokytnici v Orlických 

horách, katastrální území Nebeská rybná mezi osadou Hamernice a soutokem se Zdobnicí, 

což je I. zóna CHKO a EVL (Zdobnice-Říčka). V tomto období zde došlo k vytvoření dvou 

průseků o šířce přibližně 50 metrů od Říčky až po okraj lesa u pastviny v Popelově, a to 

ve zdravém smíšeném lesní porostu.  

  Dále prosím o poskytnutí Lesního hospodářského plánu pro výše uvedenou parcelu 

a rovněž pro sousední parcelu 5365.  Rovněž prosím o informaci, zda Lesy ČR plánují další 

těžbu.“  

 

Odpověď 

 Těžba na předmětném pozemku (p.p.č. 5367 v k.ú. Nebeská Rybná) probíhala v souladu 

se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP na období 1.1.2011 – 31. 12. 2020). Každý 

LHP je v rámci schvalovacího procesu projednán a odsouhlasen orgánem ochrany přírody. 

V následujícím období bude případná těžba probíhat v souladu s novým LHP schváleným 

na období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2030 (taktéž projednaný s OOP). Těžba bude prováděna 

za účelem uvolňování přirozené obnovy formou skupinových výběrů, popř. se bude jednat 

o zpracovávání nahodilých těžeb. 



 

 Pravidla pro výdej dat LHP naleznete pod níže uvedeným odkazem: 

• https://lesycr.cz/o-nas/pravidla-pro-zpristupneni-informaci-a-vydej-dat-lhp-lesu-cr/ 

 

Dotaz č. 17 

 „Žádám o poskytnutí informací souvisejících se žádostí o koupi pozemku p. č. 582/2 

v k. ú. Říčany-Radošovice 

1) Jména a funkční zařazení všech odpovědných osob, které byly/jsou odpovědné 

za vyřízení této nabídky a následné výzvy, včetně zdůvodnění, proč tak neučinily. 

2) Vnitropodnikové předpisy, podle kterých by měly postupovat – detailní popis 

standardního postupu vaší instituce v těchto záležitostech.“ 

 

Odpověď 

 K Vaší žádosti dle ZSPI Vám LČR sdělují následující:  

Ad bod 1) 

 Technický pracovník – ochrana přírody, správa majetku Lesního závodu Konopiště 

Ing. P. K., byl určen jako osoba odpovědná za vyřízení Vaší žádosti. Tento pracovník pro velmi 

vysoké množství řešených spisů neúmyslně opomenul zaslat odpověď na Vaši žádost. V této 

souvislosti měl příslušný zaměstnanec LČR v patrnosti zamítavé stanovisko k Vaší první 

žádosti stejně jako informaci o tom, že v případě prodeje majetku budete o této skutečnosti 

předem informován. 

Ad bod 2) 

 Požadovaný detailní popis standardního postupu LČR při řešení žádostí o prodej 

nemovitého majetku je uveden ve vnitropodnikovém předpise, kterým je Procesní směrnice 

22/2021 Nakládání s majetkem (viz Příloha č. 2). Uvedený předpis je poměrně obsáhlý 

(cca 50 textových stran) a pro subjekt neobeznámený s jednotlivými zákony a řídícími předpisy, 

kterými se řídí nakládání s nemovitým majetkem v podmínkách státního podniku LČR, není 

snadno uchopitelný. Dovolujeme si Vám sdělit informaci, že tento předpis neobsahuje termíny 

pro řešení žádostí jiných subjektů o převod nemovitého majetku zejména z důvodu 

nezbytnosti splnění rozsáhlého množství podmínek, jejichž časové lhůty není 

ze strany LČR možno ovlivnit. 

Dotaz č. 18 

 „Žádám o sdělení, zda k níže uvedeným pozemkům  

- zapsaným na LV č. 478, nacházejícím se v katastrálním území Ostředek, obec Ostředek: 

• 202/16; 

• 216/15; 

https://lesycr.cz/o-nas/pravidla-pro-zpristupneni-informaci-a-vydej-dat-lhp-lesu-cr/


 

• 890/9; 

• 225/2; 

• 516/10,      

 

- zapsaným na LV č. 404 nacházejícím se v katastrálním území Bělčice u Ostředka, obec 

Ostředek:  

• 349/13; 

• 546/1,  

 

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: 

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

ukončeno; nebo které 

(iv) 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 Ostředek ani v katastrálním 

území Bělčice u Ostředka 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. 19 

 „Žádám o zaslání znění poslední smlouvy o nájmu honitby ohledně níže uvedených 

honiteb včetně faktur vydaných na jejich základě: 

1. honitba Bonětice, LS Přimda (CZ3215206078) 

2. honitba Svinný potok, LS Jeseník (CZ8114202122) 

3. honitba Zadní les, LS Jindřichův Hradec (CZ3105209021) 



 

 
 

4. honitba Kersko, LS Brandýs nad Labem (CZ2118202017) 

5. honitba Stropník, LS Litvínov (CZ4213206004).“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadované dokumenty, tj. aktuálně platné 

smlouvy o nájmu předmětných honiteb a s nimi související fakturaci naleznete v níže 

uvedených přílohách: 

Ad bod 1. 

Honitba Bonětice, LS Přimda (CZ3215206078) 

Příloha č. 1 Smlouva o nájmu honitby č. 223 007 Bonětice ze dne 14. 6. 2013.pdf  

Příloha č. 2 Fakturace honitba Bonětice 2013-21.pdf 

Ad bod 2.    

Honitba Svinný potok, LS Jeseník (CZ8114202122) 

Příloha č. 3 Smlouva o nájmu honitby Svinný potok CZ8114202122 ze dne 19. 4. 2021.pdf 

Příloha č. 4 Fakturace honitba Svinný potok 2021.pdf   

Ad bod 3. 

Honitba Zadní les, LS Jindřichův Hradec (CZ3105209021) 

Příloha č. 5 Smlouva o nájmu honitby č. 193013, honitby Zadní les ze dne 10. 6. 2013.pdf 

Příloha č. 6 Fakturace honitba Zadní les 2013-21. 

Ad bod 4. 

Honitba Kersko, LS Brandýs nad Labem (CZ2118202017) 

Příloha č. 7a Smlouva o nájmu honitby, název honitby Kersko ze dne 1. 6. 2020.pdf 

Příloha č. 7b Přílohy ke Smlouvě o nájmu honitby Kersko ze dne 1. 6. 2020.pdf  

Příloha č. 8 Fakturace honitba Kersko 2020-21.pdf 

Ad bod 5. 

Honitba Stropník, LS Litvínov (CZ4213206004) 

Příloha č. 9 Smlouva o nájmu honitby č. 235 015, honitby Stropník ze dne 29. 4. 2013.pdf 

Příloha č. 10 Fakturace honitba Stropník 2013-21.pdf 


