
 

 

 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc ÚNOR 2022 

Dotaz č. 1  

„Společnost CB-EKO uzavřela s LČR desetiletou smlouvu na nákup lesní biomasy. 

Odehrál se tento prodej bez výběrového řízení. Které další společnosti a firmy obchodují 

a nakupují biomasy od LČR. Je tato smlouva veřejná. Pokud ano, žádám o zaslání kopie této 

smlouvy. 

Co znamenají tyto organizace, patří pod LČR a co dělají: 

- Semenářský závod LČR v Týništi nad Orlicí; 

- Lovecký zámeček Kladská HOTEL GARNI, Kladská 9, 353 01 Mariánské Lázně.“

  

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

 Zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), podléhá uzavření úplatných smluv mezi zadavatelem a dodavatelem, 

z nichž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout zadavateli dodávky, služby nebo stavební 

práce. Předmětný prodej tedy ZZVZ nepodléhá a nelze jej proto soutěžit. 

 LČR, s.p., prodávají biomasu také následujícím obchodním partnerům: 

 Jan Sládek; Sondrio SE; MC RENT s.r.o.; Ing. Marek Maršálek; WeWood s.r.o.; 

LESFA s.r.o.; Pila Ručka s.r.o.; HAMIRO SLUŽBY s.r.o.; CLONECAMP s.r.o.; Lechpro 

s.r.o.; Brehosa Czech s.r.o.; Quenza s.r.o.; Timberion s.r.o.; CB-EKO s.r.o.; LESY ČESKÝ 

RÁJ s.r.o.; Eko kama, s.r.o.; 1. písecká lesní a dřevařská, a.s.; Jihozápadní dřevařská a.s.; 

Kloboucká lesní s.r.o.; ORCA VSETÍN, s.r.o.; Obnovitelné zdroje s.r.o.; ALMEA s.r.o.; Pila 

Široká Niva s.r.o.; Lakostechnik s. r. o.; Zelená biomasa a.s.; HP WOOD s.r.o.; Lesy Morava 

s.r.o.; Fischer TPD s.r.o.; WOOD Transport Energo a.s.; TOPHOLZ s.r.o.; Opavská lesní a.s.; 

Jan Salajka; Stanislav JANKULÁR; HOLZLES, s.r.o.; LST a.s.; TTS energo s.r.o.; ŠKO-

ENERGO, s.r.o.; Michal Čížek; JOTRA s.r.o.; Roman Měkota, Lukáš Dora, Petr Fakenberg, 

David Kříž. 

 Co se týče požadovaného dokumentu, a to Rámcové kupní smlouvy na dodávky dřevní 

hmoty uzavřené dne 2. 7. 2021 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi LČR jako prodávajícím, a společností CB-EKO s.r.o., se sídlem 

Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 093 93 803, jako kupujícím, dále 

jen „Smlouva“, tato byla dne 20. 7. 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, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   

 

 



 

 

 

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/17228743 

 

 K této smlouvě byl dne 4. 10. 2021 uzavřen Dodatek č. 1, který byl dne 6. 10. 2021 

rovněž uveřejněn v registru smluv a naleznete jej na níže uvedeném odkazu: 

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17953139 

 Semenářský závod Týniště nad Orlicí je organizační jednotkou LČR. Organizačně je 

semenářský závod podřízen řediteli úseku lesního a vodního hospodářství, odborně 

a metodicky je řízen ředitelstvím LČR. V čele semenářského závodu stojí ředitel, který je 

funkčně podřízen řediteli úseku lesního a vodního hospodářství. 

 Semenářský závod zejména: 

− zajišťuje dostatek semenného materiálu pro umělou obnovu lesních porostů LČR, 

− zpracovává semena a ostatní reprodukční materiál lesních dřevin, 

− provádí zejména čištění osiva, jeho evidenci, skladování a předosevní přípravu, 

− provozuje specializovanou laboratoř a provádí laboratorní rozbory osiva,  

− zajišťuje vybrané služby v oblasti biologické ochrany lesa,  

− zabezpečuje realizaci koncepce LČR na zachování a reprodukci zdrojů,  

− koordinuje a usměrňuje nakládání se semennou surovinou a osivem. 

Více viz: https://semenarskyzavod.cz/ 

 Lovecký zámeček Kladská, HOTEL GARNI, Kladská 9, 353 01 Mariánské Lázně, je 

zařízení hotelového typu ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro LČR, které 

jej provozují (organizační jednotka Lesní závod Kladská), a slouží zejména 

pro ubytování loveckých hostů. 

Více viz: https://kladska.com/ 

 

Dotaz č. 2 

 „Žádám o zaslání přehledu nákladů na ochranu porostů před škodami způsobovanými 

zvěří pro každou lesní správu či lesní závod za každý z kalendářních roků 2020, 2021 

a předpokládané náklady v roce 2022 s rozlišením konkrétního způsobu ochrany porostu (např. 

částka, kterou konkrétní lesní správa vynaložila v roce 2020 za zimní nátěry kultur repelenty 

apod.).“ 

Odpověď 
 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadované informace naleznete v přiloženém 

excelovém souboru s názvem Náklady_na_ochranu_proti_zvěři_2020-2022. 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17228743
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17953139
https://semenarskyzavod.cz/
https://kladska.com/


 

   

 

Dotaz č. 3 

 „Žádám o zaslání přehledu o příjmech z prodeje masa zvěře ulovené v režijních 

honitbách za každý kalendářní rok v období 2019-2021.“ 

Odpověď 

K Vaší žádosti LČR poskytují následující přehled o příjmech z prodeje masa zvěře 

ulovené v režijních honitbách v jednotlivých letech: 

Rok  2019 2020 2021    

Cena celkem 

(v Kč bez DPH) 

 

21 999 712 

 

16 390 393 

 

21 615 959 

   

       

Dotaz č. 4 

 „Jaká je současná obvyklá cena za 1 m2 u pozemků v k. ú. Vracov, obci Vracov, 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, a to 

především pozemků druhu: lesní pozemek. 

 Kolik by u výše uvedených lesních pozemků činila obvyklá cena nájmu za 1 m2/rok“ 

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, a to 

z níže uvedených důvodů:   

 Informacemi o cenách lesních pozemků v k. ú. Vracov v čase a místě obvyklých LČR 

nedisponují. Jedná se o údaj, který určuje trh, a v případech potřeby LČR jej pro konkrétní lesní 

pozemek stanoví soudní znalec ve svém znaleckém posudku. Přitom považujeme za vhodné 

upozornit na skutečnost, že na cenu obvyklou má vliv nejen cena samotného pozemku, 

podstatně větší vliv na cenu má lesní porost, který je jeho součástí. Je tedy patrné, že cenu 

obvyklou může významně ovlivnit zejména stáří porostů, které jsou součástí konkrétního 

pozemku. Není zcela běžné stanovit obvyklou cenu lesních pozemků pro celé katastrální území 

bez znalosti informací o konkrétních lesních porostech, které se na pozemcích vyskytují. Údaje 

o ceně v čase a místě obvyklé mají časově omezenou platnost a v současné době procházejí 

velmi dynamickým vývojem.  

 

 

 



 

 

  

 Dle ustanovení § 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemohou LČR lesní pozemky v majetku 

státu, k nimž vykonávají právo hospodařit, pronajímat jiným subjektům k lesnickému 

hospodaření. Lesní pozemky v právu hospodařit LČR mohou být předmětem nájmu pouze 

k jiným účelům než lesnickým činnostem; může se kupříkladu jednat o pozemky pod stavbami 

zřízenými v minulosti dle tehdy platných předpisů, předmětem nájmu mohou být též pozemky 

v lesních školkách, atd. Státní podnik LČR se rovněž nezabývá nájmem cizích lesních pozemků 

a nepronajímá si tedy lesní pozemky od jiných vlastníků, protože je primárně určen k zajištění 

lesnického hospodaření na lesních pozemcích ve vlastnictví státu s právem hospodařit LČR. 

Obvyklá cena nájmu lesních pozemků v k.ú. Vracov je údaj, který stanoví trh a není nám známa 

jeho konkrétní výše. V případě potřeby může rovněž obvyklou cenu nájmu stanovit soudní 

znalec.  

Dotaz č. 5 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací:  

• informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak 

nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli 

výlučně odměny řádné, mimořádné  a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů 

a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny 

za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající 

v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši 

tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, 

a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří  

a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného 

zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo 

b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. 

kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli 

nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo 

c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo 

d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo  

e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření 

povinného subjektu, 

a to za kalendářní rok 2021 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše 

uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021). 

 Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky 

– zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosím 

uvádějte v hrubé výši, tj. před zdaněním). Pro zaslání informace můžete použít přiloženou 

tabulku formátu MS Excel. 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadované informace naleznete v příloze tohoto 

dopisu s názvem: Odpověď na žádost o informace_Hlídač státu_mzdy 2021.xlsx 

 

 



 

 

 

 

Dotaz č. 6 

„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 následující pozemky: 

• parc. č. 1564/97, 1564/98 a 1636/3, zapsané na listu vlastnictví č. 514 

pro katastrální území Všeruby u Plzně, obec Všeruby; 

• parc. č. 556/11, zapsané na listu vlastnictví č. 273 pro katastrální území 

Chotíkov, obec Chotíkov; 

• parc. č. 556/103 a 557/10, zapsané na listu vlastnictví č. 691 pro katastrální 

území Chotíkov, obec Chotíkov; 

• parc. č. 556/140, zapsané na listu vlastnictví č. 708 pro katastrální území 

Chotíkov, obec Chotíkov. 

 

 V případě, že na Pozemky byly uplatněny restituční nároky, žádáme písemné vyjádření, 

zda bylo řízení (dále jen „Řízení“) o takto uplatněných nárocích ukončeno nebo stále běží. 

V případě, že bylo Řízení ukončeno žádáme o uvedení, jakým způsobem bylo toto řízení 

ukončeno (např. vydání pozemků, zamítnutí či jiným způsobem) a o zaslání anonymizovaného 

posledního rozhodnutí ve věci. V případě, že řízení stále běží, žádáme o poskytnutí (i) uplatnění 

restitučního nároku, (ii) písemné úkony stran Řízení a (iii) písemné vyjádření stran Řízení (vše 

anonymizované). 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující:  

 LČR evidují výzvy oprávněných osob ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., 

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

předpisů (dále jen „ZCR“), které se týkají: 

• pozemků dle PK p. č. 1357, 1409/2, 1822, 1824, 1826, 1830, 1831, 1833, 1834, 1835, 

1841, 1842, 1843 a 1844 v k. ú. Všeruby u Plzně 

(PK 1357 (KN 1358/3) – Rozhodnutí SPÚ o vydání podle ust. § 9 odst. 6 ZCR, 

SPU 578842/R2952 ze dne 26. 11. 2014, k.ú. Všeruby u Plzně, nabytí PM 18. 12. 2014. 

Vlastník Římskokatolická farnost Dolní Bělá, LV č. 155. 

PK 1409/2 (KN 1260/109 a 1260/105 – k.ú. Košetice u Hunčic) – nevydáno, vlastník LČR. 

 

 

 

 



 

 

 

Usnesení SPÚ o zastavení řízení podle ust. § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. ve 

věci: k.ú. Všeruby u Plzně p. p. č. dle PK část 1822 (KN 191/30, 1779/22, 1822/1 

a 2020/1), p. č. PK 1824 (KN 191/32), p. č. PK 1826 (KN 191/33 a 1826/3), p. č. PK 1830 

(KN 191/34 a 1830/3), p. č. PK 1831 (KN 191/43, 191/44 a 1831/1), p. č. PK 1833 (KN 

191/31, 191/75, 1779/23, 1822/2, 1822/3, 1826/4, 1826/5, 1826/6, 1830/1, 1830/2, 1831/2, 

183183, 1834/3, 1835/2, 1840/28, 1840/29, 2020/2, 809/3 (k. ú. Kunějovice) 

a 809/4 (k. ú. Kunějovice), p. č. PK 1834 (KN 191/45, 191/46, 191/47 a 1834/1), p. č. PK 

1835 (KN 191/48, 191/49 a 1835/1). Pozemky byly již vydány. LV č. 155 k. ú. Všeruby 

u Plzně, kde vlastníkem je Římskokatolická farnost Dolní Bělá. Nabytí PM 12. 3. 2018. 

Rozhodnutí SPÚ o vydání podle ust. § 9 odst. 6 ZCR, SPU 087727/2018/Rod, spis. zn.: 

1003884-PS/R4777/RR25329 ze dne 21. 2. 2018 ve věci: p. č. 191/52 dle KN (PK 1841), 

p.č. 1840/16 dle KN (PK 1841), p. č. 191/53 dle KN (PK 1842), p. č. 1840/20 dle KN (PK 

1842), 1840/21 dle KN (PK 1843) a p. č. 1840/22 dle KN (PK 1844) vše v k. ú. Všeruby u 

Plzně. Nabytí právní moci 22. 2. 2018. 

      Soudní řízení LČR neevidují.) 

• pozemků dle PK p. č. 1273, 1474, 1503, 1505 a 2091 v k. ú. Chotíkov  

 

(Rozhodnutí SPÚ o vydání podle ust. § 9 odst. 6 ZCR, SPÚ 358645/2015/R8874, spis zn. 

1003108-PS-R-D ze dne 10. 7. 2015 ve věci PK 1273, PK 1474, PK 1503, PK 1505 a PK 

2091, vše k.ú. Chotíkov. Nabytí právní moci 30. 7. 2015. Vlastník Římskokatolická farnost 

Plzeň, LV 317. 

Usnesení SPÚ o zastavení řízení podle ust. § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. 

ve věci: k.ú. Chotíkov p. p. č.  dle PK část 1273 (KN 560/11), p. č. PK 1474 (KN 564/107, 

564/124, 564/128 - část), p. č. PK 1503 (KN 564/112), p. č. PK 1505 (KN 564/113), p. č. 

PK 2091 (KN 782/5 – část podle GP 1223-126/2014), Pozemky byly již vydány. LV č. 317 

k. ú. Chotíkov, kde vlastníkem je Římskokatolická farnost Plzeň. Nabytí PM 2. 3. 2016. 

Rozhodnutí SPÚ o nevydání podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb. ve věci: část PK 

1474 v k. ú. Chotíkov (KN 564/8, 564/9, 564/11) – vlastnictví Obce Chotíkov, která není 

povinnou osobou ve smyslu § 4 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. 

Soudní řízení LČR 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, 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. 7 

 „Žádám o poskytnutí informací, z jakého právního titulu LČR, respektive jejich právní 

předchůdci, zajišťovali fyzickou činnost na pozemku p. č. 1010 v k. ú. Hartmanice u Poličky? 

Jaký právní titul, rozhodnutí je k této činnosti opravňovalo?“ 

 

 



 

 

 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

 Právní předchůdce LČR, který byl tzv. socialistickou organizací, užíval předmětný 

pozemek parc. č. 1010 v k.ú. Hartmanice u Poličky na základě tehdy platných předpisů. 

Například dle zákona č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů mohl orgán státní 

správy rozhodnout o zřízení práva užívání lesního pozemku, jehož majitel nemohl zajistit 

hospodaření v lesích a nebylo možné s ním uzavřít dohodu o užívání pozemku. 

 Po nabytí účinnosti zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, měl k předmětnému pozemku 

vzniknout nájemní vztah a pozemek měl být vydán původnímu vlastníkovi zapsanému v KN. 

K takovému řešení však nemohlo dojít z důvodu nedostatečně identifikovatelného vlastníka. 

Dalším hospodařením na pozemku by došlo k jeho užívání bez právního důvodu, proto byla 

činnost LČR na pozemku ukončena v návaznosti na nově zpracovaný LHP, který byl vyhotoven 

v souladu se zjištěnými vlastnickými vztahy k jednotlivým pozemkům v rámci vymezeného 

lesního hospodářského celku.  

 Vlastník předmětného pozemku parc. č. 1010 v k.ú. Hartmanice u Poličky pan Moritz 

Berisch byl v roce 2021 prohlášen za zemřelého zpětně ke dni 1. 1. 1949. Na základě tohoto 

úkonu přejde pozemek na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který by jej 

následně měl nabídnout k převodu do práva hospodařit LČR. Teprve po realizaci zápisu práva 

hospodařit LČR do katastru nemovitostí bude možné, aby LČR zajistily lesnické hospodaření 

na předmětném pozemku.   

Dotaz č. 8 

 „Žádám 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. 1825/1, par. č. 1825/6, parc. č. 

1825/15, parc. č. 1825/22, parc. č. 1825/23, par. č. 1828/1, par. č. 1828/8, parc. č. 1830/3, 

parc. č. 1832/7, parc. č. 1832/8, 1832/5, 1832/6, 1825/28, 1824/2, 1825/24, 1825/29, 

1825/26, 1825/19, 1825/4, 1825/16, 1825/5, 1825/13, 1825/25 a 1825/58, 

vše v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov (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 evidují výzvy oprávněné osoby dle Zákona 

o církevních restitucích, které se týkají pozemků dle PK p. č. 867, 870/1, 870/2, 908, 965, 966, 

983/1, 984/1 a 984/2 v k. ú. Jírovice. Dle současné evidence katastru nemovitostí 

se jedná o pozemky v k. ú. Benešov u Prahy. 

 S oprávněnou osobou byla dne 30. 9. 2014 uzavřena dohoda, rozhodnutí SPÚ nabylo 

právní moci dne 20. 3. 2015, soudní spor není evidován. 

Dotaz č. 9 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací, a to úplný text výkazů Ceny Les 1-04 

za všechny zpravodajské jednotky LČR zaslaných Českému statistickému úřadu za účelem 

tvorby indexu cen surového dříví za období IV. čtvrtletí roku 2019, I. až IV. čtvrtletí roku 2020 

a I. až IV. čtvrtletí roku 2021“. 

Odpověď 

 Požadované informace Vám zasílám v příloze č. 1-12 tohoto dopisu a tím považujeme 

Vaši žádost ze dne 7. 2. 2022 za vyřízenou.  

Dotaz č. 10 

 „Žádám 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. 857, par. č. 858, jehož součástí je 

stavba č.p. 302 a parc. č. 859, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., vše v katastrálním 

území Vysočany, 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 Vysočany neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

  

 

 

 



 

 

 

Dotaz č. 11 

 „Žádám postupem a za podmínek dle ZSPI o poskytnutí následujících informací: 

1. poskytnutí kompletního znění Právního stanoviska zadaného u právní kanceláře Havel 

& Partners s.r.o., číslo objednávky: OBJ-00012-2021-99-31 

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

ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., 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.“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR v příloze tohoto dopisu poskytují požadované dokumenty:  

Ad bod 1. Právní posouzení dopadů zákona o střetu zájmů a zákona o evidenci skutečných 

majitelů na zadávání veřejných zakázek ze dne 28. 5. 2021 zpracované společností Havel 

& Partners s.r.o., advokátní kancelář (viz Příloha č. 1); 

Ad bod 2. Posouzení povinnosti vylučovat obchodní společnosti náležící do koncernu 

společnosti AGROFERT, a.s. ze zadávacích řízení vyhlášených státním podnikem Lesy České 

republiky, s.p. ze dne 28. 7. 2021 zpracované společností CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., 

advokátní kancelář (viz Příloha č. 2); 

Ad bod 3. Právní stanovisko k problematice zjišťování skutečných majitelů při zadávání 

veřejných zakázek ze dne 14. 5. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2021 zpracované 

společností KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (viz Příloha č. 3 a Příloha č. 4), 

Dotaz č. 12 

 „Žádám postupem a za podmínek dle ZSPI o poskytnutí informací o úplném obsahu 

Smlouvy o dílo ze dne 13. 1. 2021, která byla uzavřena mezi LČR, Závodem lesní techniky, 

a společností VELIMPEX les s.r.o., IČO: 046 07 040, v rámci zakázky ev. č. 932/2020/124, 

interní číslo: 229592, a dále informace o úplném obsahu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 

29. 9. 2021. Jedná se nám tedy o poskytnutí informací o všech přijatých smluvních ujednáních 

(např. předmět smlouvy, obsah závazků smluvních stran, lhůty pro plnění, platební podmínky, 

ujednání o záruce, trvání smlouvy apod.), a to včetně označení smluvních stran“. 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadované dokumenty, a to Smlouva o dílo 

(Výzva k podání nabídky č. 8 v kategorii 62–506 Výroba dříví kombinací technologií – 

KŘ Karlovy Vary, LS Kraslice, ZLT středisko Kraslice, evidenční číslo zakázky: 

932/2020/124, interní číslo zakázky: 229592) uzavřená dne 13. 1. 2021 se zhotovitelem 

společností VELIMPEX les s.r.o., se sídlem Mirkovice 64, 382 32 Mirkovice, IČO: 280 61 

977, a Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 29. 9. 2021 byly uveřejněny 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 požadované dokumenty s přílohami naleznete pod níže uvedenými odkazy: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15184303 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17908175 

Dotaz č. 13 

 „Žádám 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. 860, jehož součástí je stavba č.p. 

495 a p. č. 855/3, vše v katastrálním území Vysočany, obec Praha, (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 Vysočany neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 
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