
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc BŘEZEN 2022 

Dotaz č. 1  

 „Žádám o poskytnutí níže uvedených informací: 

- Prodávají LČR dříví nebo stromy na stojato na základě znaleckých posudků? 

- Byl tento způsob prodeje v letech 2016-2020 realizován? 

- V případě těžby potencionálně cennějšího stromu je povinností revírníka před zahájením 

těžby nechat vypracovat znalecký posudek za účelem lepšího zpeněžení stromu 

i v případě, že na celém revíru je platná Smlouva o provádění komplexních lesnických 

činností a o prodeji dříví? 

- Došlo v letech 2016-2020 k prodeji jednotlivých stromů formou aukce? 

- Pokud je na celém revíru platná Smlouva o provádění komplexních lesnických činností 

a o prodeji dříví, která je pro LČR z hlediska cen dříví nevýhodná, je povinností revírníka 

hledat výhodnější způsoby prodeje nebo je prioritou průběžné plnění zakázky? 

- Je revírník povinen na svém revíru, na kterém je platná Smlouva o provádění komplexních 

lesnických činností a o prodeji dříví, hledat jiný obchodní kanál za účelem lepšího 

zpeněžení jednoho stromu? 

- Na kterých revírech lesní správy Bruntál byla v roce 2021 platná Smlouva o provádění 

lesnických činností bez prodeje dříví? 

- Je možné na revíru, kde tento typ smlouvy nebyl uzavřen, provádět těžbu dříví 

do vlastních zásob LČR? 

- Byl v letech 2016-2020 vytěžen jeden strom do vlastních zásob podniku za účelem lepšího 

zpeněžení i v případě, že je na celém revíru platná Smlouva o provádění komplexních 

lesnických činností a o prodeji dříví? 

- V případě těžby stromu s proschlou korunou, kdy současně je strom infikován dřevokaznou 

houbou, se jedná o těžbu nahodilou nebo úmyslnou? 

- Jsou interně specifikována kritéria pro posouzení stupně proschnutí koruny ve vztahu 

k nahodilé či úmyslné těžbě nebo je to na individuálním posouzení? 

- Je potřeba vypracovávat dendrologický posudek na strom rostoucí v hospodářském lese, 

který není v režimu zvláštní ochrany (není památný ani významný), v případě, že se strom 

jeví jako nemocný? 

- V jakých případech těžby stromu v hospodářském lese, který není v režimu zvláštní 

ochrany, je potřeba konzultace kácení s dendrology a orgánem ochrany přírody? 

- Je z pohledu LČR objektivně možné jen z fotografie zjistit skutečný stav stromu (zdravotní 

stav, parametry, objem apod.), určit kvalitu případně vyrobených sortimentů a stanovit 

cenu těchto sortimentů bez možnosti strom fyzicky vidět? 

- V kolika případech byl tento způsob uplatněn? 

- Jakou váhu přisuzují LČR zjištění ČIŽP při projednávání činností týkajících se LČR 

u konkrétních osob? 

- Jaký byl průměrný objem m3 dříví zpracovaných formou samovýroby za jeden revír v rámci 

LČR v letech 2020 a 2021? 

- Dále Vás chci požádat o výčet aukcí listnatých dřevin realizovaných v letech 2017-2021 na 

oblastním ředitelství severní Morava (bývalé Krajské ředitelství Frýdek Místek). 

U tohoto uvézt číslo aukce, dřevinu, m3 za dřevinu, průměrnou hmotnatost a cenu za m3.   

 

Odpověď 



 

A) Poskytnutí informací 

Ad odrážka první 

 LČR neprodává dříví nebo stromy na stojato na základě znaleckých posudků. 

Ad odrážka druhá 

 V letech 2016-2020 nebyl tento způsob prodeje realizován. 

Ad odrážka třetí 

 V případě těžby potencionálně cennějšího stromu není povinností revírníka 

před zahájením těžby nechat vypracovat znalecký posudek za účelem lepšího zpeněžení stromu. 

Ad odrážka čtvrtá   

 V letech 2016-2020 nedošlo k prodeji jednotlivých stromů formou aukce. 

Ad odrážka pátá 

 Na všech Smlouvách o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví je 

možné prodávat určitý podíl dříví i jinými obchodními kanály. 

Ad odrážka šestá 

 Na všech Smlouvách o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví je 

možné prodávat určitý podíl dříví i jinými obchodními kanály. 

Ad odrážka sedmá 

 Jedná se o revíry: Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Mezina, Milotice, Ptačí Hora, 

Radimský kopec, Razová a Široká Niva 

Ad odrážka osmá 

 Ano, je. 

Ad odrážka desátá 

 Druhy těžeb jsou definovány v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Infekce stromů dřevokaznými houbami 

i prosychání korun se v reálu vyskytují v různých intenzitách. Podle míry poškození se může 

jednat jak o těžbu nahodilou, tak úmyslnou. 

Ad odrážka jedenáctá 

 Specifikace kritérií pro posouzení stupně proschnutí koruny ve vztahu k nahodilé 

či úmyslné těžbě nejsou interně specifikována. 

Ad odrážka dvanáctá 

 Na strom rostoucí v hospodářském lese, který není v režimu zvláštní ochrany (není 

památný ani významný), v případě, že se strom jeví jako nemocný, není potřeba vypracovávat 

dendrologický posudek. 

Ad odrážka třináctá 

 Při těžbě stromu v hospodářském lese, který není v režimu zvláštní ochrany, probíhá 

konzultace kácení s dendrology a orgánem ochrany přírody v případech, kdy to požaduje platná 

legislativa. 

Ad odrážka čtrnáctá 

 Zdravotní stav lze v optimálním případě posoudit orientačně, ostatní veličiny nelze bez 

speciálních postupů při snímání jednoznačně stanovit (tzn. z běžné fotografie ne). 



Ad odrážka šestnáctá  

 LČR přiměřeně přihlížení ke zjištění ČIŽP. 

Ad odrážka sedmnáctá 

 Průměrný objem dříví zpracovaných formou samovýroby za jeden revír v rámci LČR 

v letech 2020 a 2021 je 342 m3. 

Ad odrážka osmnáctá 

 Viz soubor s názvem Příloha č. 1 aukce_17_21_FM.xlsx. 

B) Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 

Co se týče informací požadovaných pod odrážkou devátou a patnáctou povinný subjekt 

rozhodl o odmítnutí žádosti, a to z toho důvodu, že tyto informace u něho neexistují, nemá 

je ve své dispozici a není povinen je mít. Takovéto údaje nejsou u povinného subjektu 

evidovány. Pokud by žadatelem požadované 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. 2   

 „Žádám o informaci, zda LČR v době od 1. 1. 2018 do současnosti obdržely platby 

od Honebního společenstva Jindřichov u Krnova – Beaver, IČO: 711 98 041, se sídlem 

Jindřichov 541, 793 83 Jindřichov u Krnova, jako náhradu vlastníkovi honebních pozemků, 

které orgán státní správy myslivosti přičlenil (§ 30 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).  

 Pokud ano žádám o sdělení informace kdy, v jaké výši, jakým způsobem byly platby 

provedeny a pokud byly provedeny převodem z účtu, žádám o sdělení, z jakého účtu.“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

 Na základě Dohody o přičlenění honebních pozemků č. 101/8114/229/2013 ze dne 

29. 4. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 11.2016 uzavřené s Honebním společenstvem 

Jindřichov u Krnova – Beaver, IČO: 711 98 041, s adresou pro doručování Jindřichov 541, 793 

83, obdržely LČR na základě faktur vystavených v předmětném období (viz Příloha č. 1) 

následující platby: 

- Úhrada náhrady za přičlenění honebních pozemků dle předmětné smlouvy za rok 2018 

(viz Příloha č. 2).  

- Úhrada náhrady za přičlenění honebních pozemků dle předmětné smlouvy za rok 2019, 

2020 a 2021 (viz Příloha č. 3). 

Dotaz č. 3   

 „Žádám o informaci, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv církevní restituční nároky 

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

společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly následujících pozemků: 



- pozemky p. č. st. 4993, 2309/2 a 2309/6, vše zapsané na listu vlastnictví 6084, 

pro katastrální území Aš, vedené u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, 

Katastrální pracoviště Cheb (dále jen „Nemovitosti“).  

 Kopie listu 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 Aš neevidují žádnou výzvu 

oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  

 

Dotaz č. 4   

 „Žádám o informaci: 

(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. 855/4, parc. č. 2116/33, parc. č. 

856/2, parc. č. 856/3 a parc. č. 2116/3, vše v katastrálním území Vysočany, 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 Vysočany neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

  

Dotaz č. 5 

„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. 888/8, 888/20, 888/22, 888/25, 888/26, 888/27, 

888/28, 888/42, 888/43, 888/44, 888/45, 888/60, 888/61, 559/14, zapsané na listu vlastnictví 

1423, katastrální území Loděnice u Berouna, obec Loděnice, Katastrální úřad pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Beroun.“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:   

 LČR neevidují v k. ú. Loděnice 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. 6 

„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 veškeré nemovitosti (pozemky i budovy) registrované na níže uvedených 

listech vlastnictví (které přikládáme v příloze) (dále jen „Nemovitosti“): 

• list vlastnictví č. 179, katastrální území Šediviny, obec Kounov; 

• list vlastnictví č. 1882, katastrální území Rokytnice, obec Rokytnice nad 

Jizerou; 

• list vlastnictví č. 1798, katastrální území Teplice-Trnovany, obec Teplice; 

• list vlastnictví č. 228, katastrální území Bítov, obec Bítov; 

• list vlastnictví č. 1463, katastrální území Znojmo-město, obec Znojmo; 

• list vlastnictví č. 505, katastrální území Skřivany, obec Skřivany, 

 V případě, že na Nemovitosti byly uplatněny restituční nároky, žádáme o 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 v k. ú. Šediviny, Teplice-Trnovany, Bítov, Znojmo-město a Skřivany 

neevidují 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 k. ú. Dolní Rokytnice, zde LČR evidují výzvu oprávněné osoby ve smyslu 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZCR“), týkající se pozemku dle PK p. č. 1971. 

Tento pozemek byl na základě uzavřené dohody vydán dne 29. 10. 2014. 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 

 „Žádáme zaslání všech dokumentů týkajících se spolupráce na provozu skalního okruhu 

Adršpašských skal mezi výše uvedenými subjekty, a to zápisy z jednání, ekonomické rozvahy, 

nabídky, smlouvy a další dokumenty, které byly podkladem pro uzavření smlouvy.“ 

 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR zasílají následující dokumenty: 

- Žádost Obce Adršpach o uzavření dodatku ke smlouvě ze dne 7. 10. 2020, jež by 

prodloužil platnost Smlouvy o nájmu č. 300/2017/172 do 31. 12. 2026 nebo delší období 

(viz Příloha č. 1) 

- opakovaná Žádost Obce Adršpach o uzavření dodatku ke smlouvě ze dne 6. 4. 2021, jež 

by prodloužil platnost Smlouvy o nájmu č. 300/2017/172 do 31. 12. 2026 nebo delší 

období (viz Příloha č. 2) 

- Přehled pozemků LČR, Obce Adršpach a Technických služeb Adršpach, s.r.o. 

(viz Příloha. č 3) 

- Smlouva o nájmu č. 300/2017/172 ze dne 7. 12. 2016 včetně příloh platná do dne 

31. 12. 2021 uveřejněná v Informačním systému registru smluv dále jen „ISRS“ pod 

následujícím odkazem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2529950?backlink=ira24 

- Snímek katastrální mapy s přesným zákresem předmětu nájmu; Rozhodnutí Agentury 

ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko (dále jen AOPK) ze dne 22. 

10. 2021 o udělení výjimky ze zákonných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., 

vč. Opravy tohoto rozhodnutí ze dne 10. 12. 2021; Rozhodnutí Odboru životního 

prostředí Městského úřadu Broumov o nakládání s povrchovými a podzemními vodami 

pro vodní dílo Adršpašské jezírko ve Skalním měst ze dne 1. 9. 2016; Souhlas AOPK k 

provádění plavby na pramicích na Adršpašském jezírku ze dne 8. 2. 2012 

a Geometrický plán č. 369, 272-8/2020 ze dne 31. 5. 2021 vyhotovený GEOVAP, spol.  

-  

 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2529950?backlink=ira24


s r.o., které jsou součástí příloh Nájemní smlouvy č. SML-00181-2021-172 

ze dne 16. 12. 2021 uveřejněné v ISRS pod následujícím odkazem 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18780695?backlink=ira24  

- Nájemní smlouva č. SML-00181-2021-172 ze dne 16. 12. 2021 uveřejněná v ISRS pod 

následujícím odkazem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18780695?backlink=ira24 

 

 V rámci řešení provozu skalního okruhu od 1. 1. 2022 proběhlo v roce 2021 mezi LČR, 

Obcí Adršpach, Technickými službami Adršpach, s.r.o., či AOPK několik osobních jednání 

příp. telefonních hovorů, ze kterých však nebyl pořizován zápis. Výsledkem těchto jednání byla 

nájemní smlouva, jejíž konečná podoba je součástí předkládaných informací.  

 Některá z uvedených jednání, příp. jejich části, se netýkala samotné nájemní smlouvy. 

Příkladem může být pravidelné výroční jednání koordinační komise uskutečněné v Adršpachu 

dne 26. 11. 2021, ze kterého byl pořízen zápis (viz Příloha č. 4), kdy je detailně projednávána 

situace prohlídkového okruhu, žádný z bodů se nevěnoval přípravě nové nájemní smlouvy 

Dotaz č. 8 

 „Žádám o informaci: 

(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. parc. č. 556/147, parc. č. 556/148, 

parc. č. 556/145, parc. č. 556/111, parc. č. 556/146, parc. č. 556/143, parc. č. 556/120, 

parc. č. 558/111, parc. č. 556/14, parc. č. 558/15, parc. č. 556/126, parc. č. 558/197, parc. 

č. 558/121, parc. č. 558/137, parc. č. 558/139, parc. č. 558/140, parc. č. 558/142, parc. č. 

556/127, parc. č. 558/138, parc. č. 556/129, parc. č. 556/131, parc. č. 556/104, parc. č. 

556/105, parc. č. 556/128, parc. č. 556/27, parc. č. 556/109, parc. č. 556/107, parc. č. 

556/125, parc. č. 556/123, parc. č. 556/121, parc. č. 556/124, parc. č. 556/95, parc. č. 

556/122, parc. č. 556/17, parc. č. 556/149, parc. č. 556/151, parc. č. 556/150, parc. č. 

556/16, parc. č. 556/20, parc. č. 556/119, parc. č. 558/141, parc. č. 556/15, parc. č. 

558/119, parc. č. 556/144, parc. č. 556/21, vše v katastrálním území Chotíkov, obec 

Chotíkov („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 výzvu oprávněné osoby dle Zákona 

o církevních restitucích, která se týká pozemků dle PK p. č. 1273, 1474, 1503, 1505 a 2091 

v k. ú. Chotíkov.  

 S oprávněnou osobou byla dne 10. 6. 2015 uzavřena dohoda, rozhodnutí SPÚ nabylo 

právní moci dne 30. 7. 2015, vklad do KN dne 25. 9. 2015, rozhodnutí SPÚ o nevydání 

některých z požadovaných pozemků nabylo právní moci dne 2. 3. 2016. Žádný soudní spor není 

evidován.  

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18780695?backlink=ira24
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18780695?backlink=ira24


Dotaz č. 9 

 „Žádám o informaci, zda LČR evidují uplatněné restituční nároky ve smyslu: 

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

majetku, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo 

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

společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo 

▪ 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 pozdějších předpisů, a/nebo 

▪ 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, 

a/nebo 

▪ zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, 

ve znění pozdějších předpisů, o mimosoudních rehabilitacích, a/nebo  

▪ zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, 

a to k následujícím nemovitostem: 

a) pozemek parc. č. st. 1758, o výměře 44 139 m2, ostatní plocha, který se nachází 

v územním obvodu, v němž státní správu katastru nemovitostí vykonává 

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, zapsaný 

na LV č. 1189, v katastrálním území Lužec nad Vltavou, obec Lužec 

nad Vltavou 

b) pozemek parc. č. 501/68, o výměře 5 093 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 501/78, o výměře 5 389 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 501/86, o výměře 3 615 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 501/88, o výměře 1 300 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 501/105, o výměře 2 108 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 501/106, o výměře 180 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 1656, o výměře 2 942 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 1712/2, o výměře 70 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 1726, o výměře 527 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 1727, o výměře 59 852 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 1728, o výměře 2 629 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 1761, o výměře 19 781 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 1765, o výměře 5 525 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 2228, o výměře 38 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 2280, o výměře 723 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 2281, o výměře 264 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 2282, o výměře 173 m2, ostatní plocha 

které se nacházejí v územním obvodu, v němž státní správu katastru nemovitostí 

vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, 

zapsané na LV č. 963, v katastrálním území Lužec 

nad Vltavou, obec Lužec nad Vltavou 



c) pozemek parc. č. 501/31, o výměře 12 771 m2, ostatní plocha 

pozemek parc. č. 501/100, o výměře 1 365 m2, ostatní plocha, 

které se nacházejí v územním obvodu, v němž státní správu katastru nemovitostí 

vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, 

zapsané na LV č. 600, v katastrálním území Lužec nad Vltavou, obec Lužec 

nad Vltavou (pozn. u těchto pozemků může dojít ke změně LV, neboť v době 

sepisu této žádosti probíhá vkladové řízení). 

 Pokud LČR evidují stran výše uvedených pozemků nějaké restituční nároky, Váš klient 

žádá o zaslání bližších informací, popřípadě jakékoli s tím spojené písemné dokumentace.  

 Pokud LČR neevidují žádné restituční nároky, Váš klient žádá o písemné potvrzení této 

skutečnosti, tj. potvrzení o neexistenci jakýkoli restitučních nároků.“  

Odpověď 

 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, a/nebo 

▪ 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 pozdějších předpisů, a/nebo 

▪ 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, a/nebo 

▪ č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění 

pozdějších předpisů, o mimosoudních rehabilitacích, a/nebo 

▪ č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, 

 LČR nedisponují potřebnou databází. Oprávněné osoby měly své nároky uplatnit 

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

 Co se týče restitučních nároků dle zákona 

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

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

pak v katastrálním území Lužec nad Vltavou LČR evidují výzvu oprávněné osoby, která se 

týká pozemků dle PK p. č. 402/2 a 458. V území byla provedena komplexní pozemková 

úprava, pozemky byly vydány na základě rozhodnutí SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj 

a hl. město Prahu sp. zn. SP17728/2015-537207, které nabylo právní moci dne 15. 1. 2016, 

vklad do katastru nemovitostí byl proveden dne 24. 4. 2016, soudní spor není evidován.  

Dotaz č. 10 

 „Žádáme o informaci 

(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. 289, parc. č. 294/3, parc. č. 345, 



parc. č. 347/1, parc. č. 349, parc. č. 351, parc. č. 352, parc. č. 353, jehož součástí je 

stavba č. p. 124, parc. č. 354, parc. č. 357/1, parc. č. 358, jehož součástí je stavba č. p. 

57, parc. č. 359, parc. č. 360, parc. č. 361, jehož součástí je stavba č. e. 30 a parc. č. 

362, jehož součástí je stavba č. e. 32, vše v katastrálním území Satalice, 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 Satalice neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 11 

 „Žádáme o informaci, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv církevní restituční nároky 

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

společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly následujících pozemků: 

- pozemků p. č. 745/6, 746/2 a 745/26 vedených na listu vlastnictví č. 236 

pro katastrální území Druzcov, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

Katastrální pracoviště Liberec, 

- pozemku parc. č. 754/3 vedeného na listu vlastnictví č. 193 pro katastrální území 

Druzcov, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Liberec, 

- pozemku parc. č. 746/1 vedeného na listu vlastnictví č. 187 pro katastrální území 

Druzcov, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Liberec, 

- pozemku parc. č. 745/1 vedeného na listu vlastnictví č. 128 pro katastrální území 

Druzcov, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Liberec 

(dále jen „Nemovitosti“).  

 Příslušné listy 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 Druzcov neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  

Dotaz č. 12 

 „Žádáme o informaci, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv církevní restituční nároky 

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

společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly následujících pozemků: 

- pozemků parc. č. 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2171, 

2172 a 2173, vedených na listu vlastnictví č. 1168 pro katastrální území Hodonice, 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Znojmo, 

- pozemků parc. č. 1415, 1416 a 1417/2 vedených na listu vlastnictví č. 611 

pro katastrální území Troskotovice, zapsaných u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, 

(dále jen „Nemovitosti“).  

 Příslušné listy vlastnictví tvoří přílohu této žádosti. 

 U nemovitostí je v současné době v katastru nemovitostí jako vlastník evidována 

soukromá právnická 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 Hodonice neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  

 Co se týče katastrálního území Troskotovice, zde LČR evidují výzvu oprávněné 

osoby dle Zákona o církevních restitucích, která se týká pozemků dle PK parc. č. 293/1, 293/2, 

521, 684, 811, 819/1, 819/2, 819/3, 989, 996, 1028, 1085, 1629, 1634, 1756, 1884, 2515, 2582, 

2585, 2825, 2826, 3012, 3015, 3789/1, 3789/2, 3790, 4961/1, 5127 a st. 148. 

 Pozemky byly na základě uzavřené dohody a rozhodnutí SPÚ vydány, soudní spor LČR 

neevidují. 

Dotaz č. 13 



 „Žádáme o informaci, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv církevní restituční nároky 

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

společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly následujících pozemků: 

- pozemků p. č. 253/4 a 253/34 vedených na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území 

Úsilné, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 

České Budějovice, 

- pozemku parc. č. 1072 vedeného na listu vlastnictví č. 146 pro katastrální území Úsilné, 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 

Budějovice, 

(dále jen „Nemovitosti“).  

 Příslušné listy 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 Úsilné neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  

Dotaz č. 14 

 „Žádám o informaci, jaký objem dřeva byl vytěžen v katastrálním území Vracov v letech 2015-

2022 včetně.“ 

Odpověď 
Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadované informace dle § 15 ZSPI, neboť 

požadovaná informace u něho neexistuje ani takovou informaci nemá ve své dispozici a není povinen 

ji mít. Objem těžby není u LČR dle katastrálních území evidován.  

Pokud by žadatelem požadované 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. 15 

 „Žádáme o informaci, 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. 1013/2, 1013/6, 1013/13, 1013/63, 1013/66, 1013/73, 1013/94, 1013/95, 

1013/96 a/nebo1013/97 zapsaných na LV č. 302, vše v k. ú. Nový Bohumín.“ 



Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Nový Bohumín neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 16 

 „Žádáme o informaci, 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 

pozemku parc. č. 349/24 zapsaného na LV č. 3156, vše v k. ú. Hluboká nad Vltavou.“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Hluboká nad Vltavou 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 17 

 „Žádáme o informaci, 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. 1133, parc. č. st. 1134, parc. č. 1134, parc. č. 111/3, parc. č. 111/38, parc. č. 

111/39 a/nebo parc. č. 111/40 zapsaných na LV č. 1237, vše v k. ú. Velká Dobrá.“ 

Odpověď 

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

oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích, která se týká pozemků dle PK p. č. 579 

a 582. 

Dotaz č. 18 

 „Žádáme o poskytnutí Dohody o přičlenění honebních pozemků č. 101/8114/229/2013 

ze dne 29. 4. 2013 uzavřená mezi LČR a Honebním společenstvem Jindřichov u Krnova-Beaver, 

IČO: 711 98 041, s adresou pro doručování Jindřichov 541, PSČ 793 83.  

 Dodatek č. 1 ze dne 15. 11. 2016 k výše uvedené dohodě“.  

Odpověď 

 Požadované dokumenty Vám LČR zasílají v příloze tohoto dopisu jako soubor 

s názvem: Dohoda o přičlenění honebních pozemků č. 101_8114_229_2013 ze dne 29. 4. 2013 

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2016.pdf. 

Dotaz č. 19 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací (resp. dokumentů): 

1) aktuální nájemní nebo pachtovní smlouvy uzavřené LČR k pozemku nebo části 

pozemku p. č. 313/50 v k. ú. Nučice u Rudné; 

2) zápisu z jednání mezi LČR a obcí Nučice o případném pronájmu pozemku p. č. 

313/50 v k. ú. Nučice u Rudné, obci Nučice. 

 

Odpověď 



Poskytnutí informací k bodu 1) 

 K bodu 1) Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument, a to Pachtovní 

smlouvu č. 1016/2021 na pozemek ze dne 27. 4. 2021 naleznete v příloze tohoto dopisu 

(viz soubor s názvem: Pachtovní smlouva č. 1016 2021 na pozemek ze dne 27. 4. 2021.pdf). 

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací k bodu 2) 

 Povinný subjekt došel k závěru, že dokument požadovaný pod bodem 2) žádosti, u 

něho neexistuje ani takový dokument nemá ve své dispozici a není povinen ho mít (tzv. 

faktická neexistence informace). 

Dotaz č. 20 

 „Žádáme o informaci,  

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. st. 29/1, jehož součástí je stavba 

č.p. 38; parc. č. st. 29/2, jehož součástí je stavba č.p. 118; parc. č. st. 170, jehož součástí 

je stavba bez č.p. /č.e.; parc. č. 163/1; parc. č. 163/4, parc. č. 165/10; parc. č. 996/2, 

parc. č. 996/3, parc. č. 996/4, parc. č. 996/5, vše v katastrálním území Špindlerův 

Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, (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 Špindlerův Mlýn neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 21 

 „Žádám o poskytnutí informací ohledně veškerých nájemních, pachtovních a jiných smluvních 

vztahů vážících se k pozemkům p. č. 234/15, p. č. 234/21, 234/52 vše v k. ú. Frymburk. 

 Současně Vás žádám o informaci, zda máte na těchto pozemcích nějaké nemovitosti, stavby, 

přístřešky, stánky apod. Pokud ano, prosím, o kopie i případných nájemních smluv“. 

Odpověď 

 LČR odmítly požadovanou informaci dle § 15 odst. ZSPI poskytnout, neboť 

požadovaná informace u nich neexistuje ani takovou informaci nemají ve své dispozici 

a nejsou povinny ji mít, a to z následujících důvodů: 

 Co se týče v žádosti uvedeného pozemku p. č. 234/15 v k. ú. Frymburk (okr. Český 

Krumlov), pak pozemek tohoto parcelního čísla není v katastru nemovitostí dohledatelný. 

K pozemku p. č. 234/21 v k. ú. Frymburk (okr. Český Krumlov), který je ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit pro LČR, není žádný smluvní vztah v registru smluv 



vedeném povinným subjektem evidován (tzv. faktická neexistence informace). LČR na tomto 

pozemku žádné nemovitosti, stavby, přístřešky, stánky apod. nemají.  

Pozemek p. č. 234/52 v k. ú. Frymburk (okr. Český Krumlov) je ve vlastnictví Městyse 

Frymburk, tudíž mimo působnost povinného subjektu.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


