
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc DUBEN 2022 

 

Dotaz č. 1  

„Žádám o poskytnutí informací, na jak dlouhé období je pověřen řízením jako je 

Kancelář generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky Generální ředitel, které 

další řídící funkce spadají do jeho kompetence. Kdo byl pověřen jmenováním do funkce 

Obchodní ředitel a správní ředitel. Kdo je pověřen v jeho nepřítomnosti zastupováním. Kdo se 

stal Obchodním ředitelem státního podniku Lesy České republiky a kdo se stal správním 

ředitelem, na kolika leté funkční období budou zastávat tyto funkce. Žádám o zaslání tiskové 

zprávy o výběrovém řízení na místa odborných ředitelů LČR. Ekonomický úsek LČR Ředitelem 

lesního a vodního hospodářství byl pověřen. Jaké byly důvody uvolnění míst odborných ředitelů 

Kolik mají LČR oblastních ředitelství a s jakou výší rozpočtu hospodařili v roce 2020 a v roce 

2021. V jaké výši podnik Lesy ČR získal od státu dotace v roce 2020 na obnovu kůrovcem 

zničených lesů. Jaká je aktuální průměrná cena Kč/m3 vytěženého dřeva, kulatiny. Kolik 

proběhlo u Lesy ČR obchodů se dřevem za roky 2020 a 2021 v jaké prodejní ceně.“  

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

 Ing. Josef Vojáček byl ke dni 22. 12. 2021 odvolán ministrem zemědělství 

z funkce generálního ředitele LČR. Řízením státního podniku byl ministrem zemědělství 

ode dne 23. 12. 2021 pověřen Ing. Jiří Groda. Termín ukončení pověření není v dokumentu 

stanoven, o termínu rozhoduje ministr zemědělství. Z titulu pověření k řízení státního podniku 

je osoba oprávněna jednat v plném rozsahu dle práv a povinností funkce generální ředitel 

dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a Statutu LČR 

č.j. 14622/2021-MZE-162221 (viz https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2021/04/137481740-

232757-210414125612.pdf). 

 Po odvolání Ing. Josefa Vojáčka z funkce generálního ředitele rezignovali na své pozice 

odborných ředitelů i ostatní členové top managementu podniku. Na tomto základě tedy bylo 

vyhlášeno výběrové řízení. 

 Generální ředitel státního podniku rozhoduje o organizační struktuře podniku, jmenuje 

a odvolává vedoucí zaměstnance včetně odborných ředitelů úseků. Dále určuje své statutární 

zástupce, kteří ho zastupují v době jeho nepřítomnosti. V současné době jsou statutárními 

zástupci podniku Ing. Radovan Srba (obchodní ředitel) a Ing. Igor Kalix, MBA (správní ředitel). 

Aktuální organizační strukturu podniku naleznete níže a na internetových stránkách LČR, vč. 

jmen jednotlivých odborných ředitelů: 

Úvodní stránka - Ředitelství Hradec Králové (lesycr.cz) 

 

Aktuální základní organizační struktura LČR: 

 

https://reditelstvi.lesycr.cz/


 

 Samostatná tisková zpráva LČR o vyhlášení výběrových řízení na pozice odborných 

ředitelů vydána nebyla, nicméně informace byla zveřejněna v mnoha médiích, zasíláme odkaz 

např.: 

Lesy ČR vypsaly výběrové řízení na čtyři odborné ředitele | Silvarium - lesnický, dřevařský a 

myslivecký zpravodajský web 

Lesy ČR mají správního a obchodního ředitele | Lesy České republiky, s. p. (lesycr.cz) 

 LČR mají sedm oblastních ředitelství.  

 LČR vykázaly v roce 2020 náklady z provozní činnosti ve výši 11 788 mil. Kč 

a předpokládaná hodnota za rok 2021 (neauditovaná data) činí 13 290 mil. Kč. 

 LČR podaly v roce 2020 žádosti dle Zásad, kterými se stanovují podmínky 

pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

ve státních lesích za rok 2019, čj. 39015/2020-MZE-16221, Program Ls.2020, na jejichž 

základě získaly dotaci v celkové výši 2 298 814 195 Kč. 

 Současné ceny prodeje kulatiny v průměru činí: 

Jehličnatá kulatina 2364 Kč/m3 

Listnatá kulatina 2361 Kč/m3 

 Objemy prodeje dříví v letech 2020 a 2021 jsou uváděny ve výročních zprávách LČR. 

Níže je uveden objem obchodovaného dříví z výroční zprávy pro rok 2020. 

Obchodní kanál Objemy (m3) 

Komplexní zakázka 6 121 669 

Elektronické aukce nastojato 2 381 522 

Prezenční aukce nastojato 740 

RKS – přímý prodej LZ/LS 3 453 678 

Elektronické aukce (včetně komoditní burzy) LZ/LS 68 779 

https://silvarium.cz/lesnictvi/lesy-cr-vypsaly-vyberove-rizeni-na-ctyri-odborne-reditele
https://silvarium.cz/lesnictvi/lesy-cr-vypsaly-vyberove-rizeni-na-ctyri-odborne-reditele
https://lesycr.cz/tiskova-zprava/lesy-cr-maji-spravniho-a-obchodniho-reditele/


Regionální prodej LZ/LS 1 125 731 

Samovýroba 377 828 

Vlastní spotřeba 24 303 

Celkem 13 553 321 

 

 Výroční zpráva LČR za rok 2021 nebyla zatím publikována.  Výroční zprávy LČR lze 

nalézt na adrese Dokumenty ke stažení | Lesy České republiky, s. p. (lesycr.cz). 

Dotaz č. 2  

„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.: 501/32, 1743 a 1744, zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 607, 

a nacházející se v katastrálním území Lužec nad Vltavou, obec Lužec nad Vltavou.“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

 LČR evidují výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., 

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

předpisů, 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.  

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. 3 

 „Žádám o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se dceřiné společnosti LČR 

společnosti PERPERUNA ECO s.r.o. (dále jako „PERPERUNA“), a to: 

1. Počet zaměstnanců PERPERUNY k 31. 12. 2021, 31. 1. 2022, 28. 2. 2022 

a 31. 3. 2022. 

2. V jakém finančním objemu vykonala společnost PERPERUNA práce pro LČR 

od 7. 4. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „OBDOBÍ“).  

3. Jaký byl finančním objem prací, které vykonala společnost PERPERUNA pro LČR 

v OBDOBÍ a získala ji v rámci veřejné zakázky a jaký byl objem prací, které získala bez 

veřejné zakázky. 

https://lesycr.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/


4. Jak velký byl finanční objem služeb, které byly spojeny s prací, která byla zadána 

bez veřejné zakázky, pro LČR v OBDOBÍ a byly čerpány PERPERUNOU 

od jednotlivých dodavatelů? O jaké dodavatele se jednalo? Byli tito dodavatelé 

soutěžení na základě veřejné zakázky? 

dovoluji si Vás požádat o následující informace, které se týkají konkrétního vztahu mezi 

PERPERUNOU a společností Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (dále jako „VLS“) Jedná se 

o Smlouvu o dílo č. 2020-0186 mezi VLS a společností PERPERUNA (dále jen „Smlouva“).  

5. Veškeré dodavatele, kteří se podíleli na plnění této Smlouvy včetně finančních částek, 

které v úhrnu za tuto službu účtovali spolu s popisem činnosti.   

6. Informaci, jestli byli dodavatelé, kteří se na realizaci vyplývající z této Smlouvy podíleli, 

vybírání na základě veřejné zakázky. Pokud ano, kteří a na jaký finanční objem prací se 

tato zakázka vztahovala.“   

 

Odpověď  

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující informace: 

Ad bod 1. 

 Společnost zaměstnávala ke dni 31. 12. 2021 celkem 29 zaměstnanců, ke dni 31. 1. 2022 

celkem 31 zaměstnanců, ke dni 28. 2 .2022 celkem 33 zaměstnanců a ke dni 31. 3. 2022 také 

celkem 33 zaměstnanců.   

 

Ad bod 2. 

  Společnost PERPERUNA vykonala pro LČR v předmětném období práce o celkovém 

finančním objemu 95 216 641 Kč. 

 

Ad bod 3. 

 Finanční objem prací – veřejná zakázka – 0 Kč 

 Finanční objem prací – bez veřejné zakázky – 95 216 641 Kč 

 

Ad bod 4. 

 Finanční objem služeb realizovaných pro LČR poddodavateli PERPERUNY byl 

pro požadovaném období 40 786 270 Kč. 

Jednalo se o tyto poddodavatele: 
 

Poddodavatel IČO 

Citovský Pavel 738 69 457 

FOREST SYSTEM 

s.r.o. 070 21 119 

Friedek Libor 650 15 703 

Kincl Michal 642 09 601 



Klement Adam 735 47 506 

Klement Josef 459 10 235 

Lankaš Roman 401 01 312 

Maceják Jan 885 95 692 

Němec Petr 043 83 231 

Ondrašovič Miloslav 450 53 952 

Ploštica Petr 731 18 044 

Pražák Jaroslav 054 21 608 

Skácel Marcel 655 68 125 

Smoleňáková Romana 058 74 084 

Trubela Jan 659 33 681 

Žárová 56 s.r.o. 090 53 905 

 

 Všichni tito dodavatelé měli uzavřené smlouvy se společností PERPERUNA a akvizice 

společnosti obsahovala i převzetí všech závazků a pohledávek, tudíž i veškeré platné smlouvy 

mezi dodavateli, tyto smlouvy byly uzavírány na dobu určitou. 

 K části Vaší žádosti o informace týkající se konkrétního vztahu mezi PERPERUNOU 

a státním podnikem VLS, a to Smlouvy o dílo č. 2020-0186 mezi VLS a společností 

PERPERUNA sdělujeme následující:  

Ad bod 5. 

Poddodavatelé: 
 

Poddodavatel IČO 

FOREST GROUP - 

AZCZ 050 78 792 

Friedek Libor 650 15 703 

J&Š LES-DŘEVO CO 065 20 782 

KOPČA LESY s.r.o. 030 42 162 

Kopf Václav & Jiří 281 16 071 

Koritar Robert 407 04 971 

Přáslavská lesní s.r 076 88 261 

 
 Všichni tito dodavatelé měli uzavřené smlouvy se společností PERPERUNA.  

 Finanční objem služeb realizovaných pro VLS poddodavateli Perperuny byl 

pro požadované období 5 548 982 Kč. 



Ad bod 6. 

 Dodavatelé pro plnění smlouvy č. 2020-0186, nebyli vybíráni na základě veřejné 

zakázky, poněvadž smlouvy byly uzavřeny společností PERPERUNA v době, kdy tato 

nepodléhala povinnostem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. PERPERUNA tyto smlouvy uzavírala dle vlastního 

uvážení a potřeby, tyto smlouvy byly uzavírány na dobu určitou, dodavatelé malého rozsahu 

měli pouze ústní dohodu. Smlouva o převodu 100% podílu ve společnosti PERPERUNA mezi 

tehdejším jediným společníkem dané společnosti a LČR zahrnovala i převod veškerých 

závazků a pohledávek, tedy i povinnost plnit předmět uvedených smluv. 

Dotaz č. 4 

„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 (dále jen „Pozemky“): 

- pozemky parc. č. 451/7, 458, 459, 460, 461, 462, 463/1, 463/2, 463/3, 493, 494, 496, 

500, zapsané na listu vlastnictví 1380 pro katastrální území Dolní Žďár 

u Ostrova, obec Ostrov.“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 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 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. 5 

 „Žádám o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se vyhlášeného výběrového 

řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu 

S 209/19/155 s podacím místem LČR, Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 

Jihlava.  

 „Kdo výše uvedené výběrové řízení vyhrál a jakou finanční částku v rámci výběrového 

řízení nabídl“. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že vítězem výběrového řízení se stal pan Miroslav 

Klofáč s nabídkovou cenou 327 000 Kč.  

 



Dotaz č. 6 

 „Žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících se hospodaření v režijní 

honitbě Obora, Lesní správa Loučná nad Desnou v letech 2019 a 2020, in concreto: 

 

Dále: 

- v mysliveckém roce 2019-20 byl vykázán odlov 11 jelenů a 10 ks jelenů uhynulých! 

K tomu: 

1. Jaké kroky management (lesní správce-myslivecký hospodář, zástupce lesního správce, 

oborník) Lesní správy Loučná nad Desnou provedl k vyšetření příčin, 

tak vysokého úhynu (šetření Policie ČR, veterinární vyšetření, hygiena aj.) a sdělení, 

jaké byly důvody tak vysokého úhynu a zda byla vyhotovena fotodokumentace 

jednotlivých trofejí uhynulých jelenů, včetně jejich kadáverů.  

2. Jaká celková škoda státnímu podniku vznikla (ztráta zvěřiny, za trofej nezrealizovaného 

poplatkového odlovu)? 

3. Jaká osobní odpovědnost byla vyvozena na základě šetření vzniklé škodní události?“ 

 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Ad dotaz první 

Hospodaření v oboře Obora v letech 2019 a 2020 



 

 

Ad dotaz druhý 

Úhyny jelenů v mysliveckém roce 2019/2020 

 Příčiny tak vysokého úhynu jelenů v tomto myslivecké roce lze hledat ve výrazném 

nárůstu početních stavů jelení zvěře po mysliveckém roce 2018/2019. V oboře došlo 

ke zvýšení míry stresu oborního chovu jelení zvěře v důsledku početního nárůstu populace. 

Z dohledaných úhynů byla část starších jelenů ubodána v říji, mladší jeleni a holá zvěř uhynula 

zpravidla v období strádání. Navíc bylo po náhodném dohledání více kusů uhynulé zvěře 

přistoupeno lesní správou k provedení systematického prohledání celé obory včetně mladých 

lesních porostů, kdy byly nalezeny další kadávery, či již jen kosterní pozůstatky uhynulé zvěře. 

Vše bylo řádně vykázáno. Toto systematické prohledání (rojnice) mladých lesních porostů bylo 

provedeno též z důvodu záměru pronájmu obory od roku 2020 a provedení inventury stavů 

zvěře, jako jednoho z podkladů k výběrovému řízení.   

 V reakci na výrazný nárůst početních stavů zvěře byl v mysliveckém roce 2019/2020 

navýšen plán lovu na 90 ks (z toho bylo 76 kusů uloveno a 22 kusů byl úhyn – 12 jelenů, 

9 laní, 1 kolouch). Vedle naší interní myslivecké evidence je možné tuto skutečnost doložit 

i mysliveckou evidencí poskytnutou ORP Šumperk, viz příloha č. 1 tohoto dopisu. Informace, 

kterou v dopise uvádíte, o odlovu 11 jelenů a z toho 10 úhynů tak není zcela pravdivá. 

 Konkrétní informace k úhynům zvěře: 

 Úhynů samčí zvěře bylo v mysliveckém roce 2019/2020 nalezeno: 12 ks (z toho 1 ks 

z poplatkového lovu, který byl později dohledán). Pro Vaši představu úhyn samčí zvěře 

v následujícím roce 2020/2021 byl 4 ks a v roce 2018/2019 to byly pouze 3 ks. 

Ad dotaz třetí 

bod 1. 

Kroky managementu, šetření PČR, veterinární šetření, hygiena: 

 Vzhledem k již výše uvedenému nebyl shledán důvod k zahájení jakéhokoliv 

dotazovaného šetření. Nebyly zjištěny ani žádné skutečnosti vedoucí k podezření na trestný čin 

pytláctví ani na úhyn zvěře v důsledku parazitární či jiné nemoci. 

2019 2020 Poznámka

Náklady na provoz honitby celkem (Kč) 1 616 481 Kč 1 684 760 Kč     

Z toho:

Mzdové prostředky 811 897 Kč    884 141 Kč        hrubá mzda oborník a dělník

Provozy 347 889 Kč    386 014 Kč        traktor, AUS VW Amarok, JMP, křovinořez (bez odpisů)

Opravy vnějšího oplocení 260 262 Kč    217 462 Kč        

Investice do mysliveckých zařízení

Ostatní 196 433 Kč    197 143 Kč        materiál, krmení, minerální sůl,….

Výnosy z myslivecké činnosti celkem (Kč) 499 773 Kč    303 254 Kč        

Z toho:

Za zvěřinu 181 370 Kč    149 075 Kč        

Za poplatkové lovy 316 699 Kč    151 800 Kč        

Za prodej suroviny (paroží/shohy)

prodej v intervalu cca 3 let: 2016: 0 Kč, 2017: 0 Kč, 2018: 73500 Kč, 

2019: 0 Kč, 2020:  Kč,  2021: 93 224 Kč

Ostatní 1 704 Kč         2 379 Kč            pronájem lov. chatky hostům

Hospodářský výsledek 1 116 708 Kč- 1 381 506 Kč-    

Da

odpisy (mysl. zařízení, silážní jáma, …) 1748831,-Kč 152268,- Kč

odpisy vnější oplocení 18478,- Kč 0,-Kč

dotace ZPF 101820,- Kč 278 284,-Kč



 Pokud to bylo možné, byla k řádné evidenci pořízena i fotodokumentace (7 ks 

dohledaných kadáverů), viz příloha č. 2 a příloha č. 3. Z celkového počtu 12 dohledaných kusů 

uhynulé samčí zvěře bylo 10 ks předloženo a hodnoceno na výstavě trofejí, viz příloha 

č. 4. Jedenáct kusů předmětných trofejí je k nahlédnutí na LS Janovice, pracoviště Loučná n/D, 

Kociánov, Dvanáctá trofej (též prezentována na výstavě) je v držení poplatkového lovce 

(J. Novák). 

bod 2. 

Škoda vzniklá státnímu podniku 

 Tuto skutečnost nelze jednoznačně vyčíslit a jakákoliv případná kalkulace by byla pouze 

hypotézou.  

bod 3. 

Osobní odpovědnost 

 Jak bylo popsáno v odpovědi na dotaz druhý. V souvislosti se zvýšeným počtem 

nalezených úhynů samčí zvěře nebylo zjištěno žádné pochybení ani podezření v rovině trestní 

ani pracovněprávní. Nevznikla žádná škoda v důsledku pochybení zaměstnance LČR, proto 

nebyl shledán důvod pro zasedání škodní komise. 

Dotaz č. 7 

 „Žádáme o doplnění vašeho vyjádření ze dne 4. 4. 2022, č.j. LCR099/14/000402/2022, 

jímž jste nám k naší předchozí žádosti ze dne 18. 3. 2022 sdělili, že: 

 „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.“ 

 V souvislosti s výše uvedeným si nás dovolujete požádat o potvrzení, že zmiňované/á 

rozhodnutí SPÚ o vydání je/jsou v právním moci (prosíte i o sdělení přibližného data právní 

moci) a v současné době tedy LČR žádnou probíhající nebo novou výzvu oprávněné osoby 

ohledně uvedených pozemků neevidují.“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují, že ve věci výše uvedené výzvy týkající 

se pozemků v k. ú. Troskotovice evidují dvě pravomocná rozhodnutí, a to: 

 Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj, sp. zn. SP11432/2015-523102, čj. SPU 494812/2015 (CIS: D/R7492) 

ze dne 24. 9. 2015, jímž byla schválena dohoda o vydání zemědělských nemovitostí (pozemku 

p. č. 2828, odpovídající původnímu pozemku p. č. GP 1028/1) ze dne 17. 4. 2015, které nabylo 

právní moci dne 20. 10. 2015.  

 



 Dále související usnesení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj sp. zn. SP21196/2014-523102, č.j. SPU 467047/2016/523203/Za (CIS: 

542446/2014/R4485/RR21346) ze dne 19. 9. 2016, o zastavení správního řízení z důvodu 

existence překážky řízení dle ustanovení § 48 odst. 2 správního řádu, tj., o téže věci již bylo 

pravomocně rozhodnuto místně příslušným správním úřadem, které nabylo právní moci dne 

7. 10. 2016. 

 LČR v současné době žádnou probíhající nebo novou výzvu oprávněné osoby 

dle Zákona o církevních restitucích v k. ú. Troskotovice neevidují.  

Dotaz č. 8 

„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 veškeré následující pozemky (dále jen „Nemovitosti“): 

- veškeré nemovitosti na listu vlastnictví č. 14, katastrální území Veveří, obec Brno, 

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. List 

vlastnictví přikládáme v příloze; a  

- pozemky parc. č. 1098/23, 1098/24 a 1098/25, vedené na listu vlastnictví č. 7462, 

katastrální území Veveří, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno-město.“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v k. ú. Veveří 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 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. 9 

 „Žádáme o vyjádření, zda LČR evidují jakékoliv dosud nevyřízené nároky na vydání věci 

(restituční nároky) dle zákona (i) č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve zněních pozdějších předpisů a (ii) zákona č. 229/1991 Sb., zákona 

č. 243/1992 Sb., zákona č. 212/2000 Sb., zákona č. 87/1991 Sb. a zákona č. 403/1990 Sb., vše 

ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k:  

(i) pozemku parc. č. 1317/1;  

(ii) pozemku parc. č. 1317/2;  

(iii) pozemku parc. č. 1317/3, na kterém stojí stavba bez č. p./č. e.;  

(iv) pozemku parc. č. 1318, jehož součástí je stavba č. p. 801; a  

(v) pozemku parc. č. 1319/13,  



vše v katastrálním území Suchdol, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 1273.  

 Vzhledem k tomu, že uvedené pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 1273 v k. ú. Suchdol 

zasahují do částí parcely bývalého pozemkového katastru parc. č. PK 204/355-204/358 v k. ú. 

Suchdol, dokládám tuto žádost výpisem z pozemkových knih, který tvoří Přílohu č. 1 této žádosti.“  

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v k. ú. Suchdol 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 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. 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. st. 2905, parc. č. 836/26, parc. č. 

836/38 a parc. č. 854/12, vše v katastrálním území Krásno nad Bečvou, obec Valašské 

Meziříčí, (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 Krásno nad Bečvou neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 11 

 „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. 2119/1, parc.č . 2119/3, parc. č. 2122/1, parc. č. 2122/2, parc. č. 

2124/1, parc. č. 2124/7, parc. č. 2124/16, vše v katastrálním území Radvanice, 

obec Ostrava; 

• pozemků parc. č. 53/15, parc. č. 54/3, parc. č. 55/1, parc. č. 55/2, parc.č . 91/64, 

parc. č. 91/67, parc. č. 91/74, parc. č. 91/75, parc. č. 91/76, parc. č. 91/77, parc. č. 

91/81, parc. č. 91/82, vše v katastrálním území Vratimov, obec Vratimov; 



• pozemků parc. č. st. 535 a parc. č. 236/12, vše v katastrálním území Sady, obec 

Uherské Hradiště, 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 Radvanice, Vratimov 

ani Sady neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 12 

„Žádám o poskytnutí Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního 

příspěvku na zmírněné dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2019, dokument 

vedený pod č.j. 39015/2020-MZE-16221, Program Ls.2020 a dále kompletní spisový materiál 

všech mých i dřívějších podání pro souhrnný přehled k nahlédnutí“. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument „Zásady, kterými se 

stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírněné dopadů kůrovcové 

kalamity ve státních lesích za rok 2019, dokument vedený pod č.j. 39015/2020-MZE-16221, 

Program Ls.2020“ naleznete v příloze č. 1 tohoto dopisu.  

 Co se týče spisového materiálu ke všem Vašim předchozím podáním viz níže uvedené 

přílohy: 

- příloha č. 2 – spis sp. zn. LCR0030047/2020 – dotaz ze dne 24. 7. 2020 a odpověď 

LČR ze dne 28. 7. 2020; 

- příloha č. 3 – spis sp. zn. LCR0005637/2022 – dotaz ze dne 2. 2. 2022 a odpověď LČR 

ze dne 9. 2. 2022; 

- příloha č. 4 – spis sp. zn. LCR 0015415/2022 – dotaz ze dne 2. 4. 2022 a odpověď 

ze dne 12. 4. 2022. 

Dotaz č. 13 

„Žádám o poskytnutí níže uvedených informací, resp. dokumentů, týkajících se 

nemovitostí v okolí Campu Vřesná, in concreto: 

„veškeré nájemní, pachtovní a jiné smluvní vztahy vážící se k pozemku p. č. 234/16 v k. 

ú. Frymburk 

Současně žádám o informaci, zda máme na tomto pozemku nějaké nemovitosti, stavby, 

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

 

Odpověď   



 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že ve vztahu k předmětnému pozemku, byla LČR, 

jako propachtovatelem uzavřena dne 21. 8. 2018 Smlouva o pachtu č. 400445 s pachtýřem 

společností Pavel Mai s.r.o., se sídlem Frymburk 43, 382 79 Frymburk, IČO: 055 93 018, 

přičemž tuto smlouvu Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu jako soubor s názvem Smlouva 

o pachtu č. 400445 Mai_s.r.o.pdf. 

 Dále sdělujeme, že na předmětném pozemku se nachází stavba dle smlouvy – 

občerstvení v kiosku s předzahrádkou a lavicemi a přístřešek s popelnicí. 

Dotaz č. 14 

 „Žádám o informaci, zda byl váš zaměstnanec Bc. K. P. dne 14. 2. 2022 hospitalizován 

v nemocnici.“ 

Odpověď  

 LČR rozhodly o odmítnutí této žádosti dle § 15 odst. 1 ZSPI, a to z důvodu faktické 

neexistence požadované informace, dále tazateli sdělily, že i kdyby požadovanou informací 

disponovaly nebyly by oprávněny ji sdělit, neboť se jedná o citlivý osobní údaj 

(§ 8a odst. 1 ZSPI „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby 

a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich 

ochranu“). 
  

Dotaz č. 15 

 „Žádám o poskytnutí níže uvedených informací, resp. dokumentů: 

- kdo je nájemcem (pachtýřem) pozemku parc. č. 8364/11 v k. ú. Velké Karlovice, 

zapsaném na LV č. 1726; 

- jaká je celková výše ročního nájemného (pachtovného); 

- kdy byla sjednána nájemní (pachtovní) smlouva u výše uvedeného pozemku; 

- na jakou dobu je sjednána nájemní (pachtovní) smlouva u výše uvedeného; 

pozemku 

- kdy nájemní (pachtovní) smlouva u výše uvedeného pozemku končí. 

  

 Pokud je to možné, žádáte o zaslání kopie nájemní (pachtovní) smlouvy k výše 

uvedenému pozemku“. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují, že na pozemek p. č. 8364/11 

v katastrálním území Velké Karlovice není uzavřena žádná pachtovní či nájemní smlouva.  

 

Dotaz č. 16 

 „Žádám o poskytnutí informace, jaká je měsíční odměna člena dozorčí rady LČR“.  

 

Odpověď   

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že měsíční odměna člena dozorčí rady LČR činí 

aktuálně 20 000 Kč.  



Dotaz č. 17 

 „Žádáme o potvrzení o neexistenci restitučních nároků ve vztahu k nemovitým věcem 

klienta, konkrétně nemovitým věcem zapsaným na listu vlastnictví č. 277 pro katastrální území 

Trnitá, obec Brno, evidovaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město.“ 

 

Odpověď   

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v k. ú. Trnitá 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 nároků dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, případně dalších restitučních 

zákonů 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. 18 

„Jako subdodavatel společnosti WORLD-WIDE PROSPECT s.r.o., IČO: 286 05 063, 

se sídlem Na Rybníkách 197, 742 01 Suchdol nad Odrou, pro těžbu a vývoz dříví dle Smlouvy 

o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým 

stromům č. 319101001, žádám postupem a za podmínek dle ZSPI o poskytnutí následujících 

informací, resp. dokumentů: 

a) zaslání kompletní smluvní dokumentace včetně všech příloh uzavřené smlouvy,  

b) veškeré faktury vystavené LČR v rámci uzavřené smlouvy vč. sdělení termínu provedené 

úhrady faktury ze strany společnosti WORLD-WIDE PROSPECT s.r.o.,  

c) veškeré související dokumenty spojené s plněním zakázky (předávací protokoly 

k místu těžby, předávací protokoly k jednotlivým přejímkám vytěženého dříví atp.),  

d) zprávu, zda je LČR známo, jaké subjekty a v jakém množství realizovaly těžbu dříví 

dle uvedené smlouvy,  

e) faktury č. 1910100345 a č. 191010346 vč. sdělení, z jakého právního titulu byly předmětné částky 

fakturovány, není-li to z textu faktury zřejmé,  

f) jakož i všechny ostatní listiny související s realizací smlouvy č. č. 319101001 v této žádosti 

výslovně neuvedené.“  

 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Ad bod a) 

 Předmětnou Smlouvu o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu 

vlastnického práva k vytěženým stromům č. 319101001 uzavřenou dne 16. 1. 2019 s přílohou 

naleznete v Příloze č. 1.  



 Tato smlouva byla rovněž uveřejněna 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), kde ji lze nalézt pod následujícím odkazem: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8024151 

 Dále Vám v Příloze č. 2 zasíláme Obchodní podmínky LČR ke Smlouvám 

o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým 

stromům – nahodilá těžba s příjmem dříví č. 2018/01, platné pro aukce vyhlášené od 6. 6. 2018. 

Ad bod b) 

 Níže uvedené faktury vystavené v rámci uzavřené smlouvy naleznete spolu s jejich 

přílohami v Příloze č. 3 tohoto přípisu. 

Faktura č.  Datum úhrady 

1910100013 15. 1. 2019 

1910100035   7. 2. 2019 

1910100046 12. 2. 2019 

1910100050 21. 2. 2019 

1910100066   8. 3. 2019 

1910100068   1. 3. 2019 

1910100074 11. 3. 2019 

1910100077 16. 5. 2019 

1910100082 21. 3. 2019 

1910100110  1. 4. 2019 

1910100113  8. 4. 2019 

1910100121 10. 4. 2019 

1910100130 16. 4. 2019 

1910100158   7. 5. 2019 

a 9. 5. 2019 

 

 Vzhledem k tomu, že se jednalo o aukci s postupným plněním, na účet přicházely 

postupné platby průběžně a většina faktur je vyúčtování za poskytnuté složené zálohy. Pouze u 

faktur č. 1910100066, 1910100113 a 1910100158 se jedná o faktury s více přílohami – měsíční 

vyúčtování za prodej dříví (nápočet). 

 V rámci aukce č. 319101001 došlo k vystavení jedné smluvní sankce, a to fakturou 

č. 1910100077.  

 Ad bod c) 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8024151


 Mimo dokumentů zaslaných Vám k bodu a) a k bodu b) žádosti byly dohledány 

následující dokumenty: 

Zadávací list ze dne 15. 1. 2019 (viz Příloha č. 4)  

Žádost o bezplatné prodloužení k aukci č. 319101001 (viz Příloha č. 5) 

Protokol o smluvní sankci – neoprávněný odvoz na aukci č. 319101001 (viz Příloha č. 6)  

Ad bod d) 

 Lesní správa Jeseník, jako nástupnická organizační jednotka po již zrušené Lesní správě 

Město Albrechtice, nemá informace o jiných subjektech, jež by v rámci dané aukce prováděly 

činnosti.  

Ad bod e) 

 Faktura č. 1910100345, jíž byla fakturována smluvní sankce za prodlení se zpracováním 

a asanací dříví dle Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu 

vlastnického práva k vytěženým stromům – nahodilá těžba s příjmem dříví č. 319101061 

a příslušných obchodní podmínek, s přílohami (viz Příloha č. 7).  

 Faktura č. 1910100346, jíž byla fakturována smluvní sankce za prodlení se zpracováním 

a asanací dříví dle Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu 

vlastnického práva k vytěženým stromům – nahodilá těžba s příjmem dříví č. 319101065 

a příslušných obchodní podmínek, s přílohami (viz Příloha č. 8). 

Ad bod f)  

 Žádné další listiny související s realizací předmětné smlouvy nebyly v archivu zrušené 

Lesní správy Město Albrechtice dohledány.  

 

Dotaz č. 19 

 „K vyloučení skutečnosti, že se nejedná o „černou stavbu“ umístěnou na pozemku par. 

č. 671 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu, list vlastnictví č. 1328, žádáme o poskytnutí níže uvedených 

informací: 

 S přihlédnutím ke skutečnosti, že se naše společnost dlouhodobě zabývá mimo jiné 

ochranou životního prostředí a výše uvedená stavba se nachází v ochranném pásmu lesa 

ve vlastnictví LČR, parcelní číslo 290/1 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu, list vlastnictví č. 73, které 

bezprostředně se stavbou sousedí, Vás žádáme o doložení všech stanovisek nebo rozhodnutí 

LČR, které byly vydány v souvislosti s touto stavbou a v souvisejících procesech, 

ve kterých LČR byly v postavení účastníka řízení a na základě kterých bylo vydáno stavební 

povolení k výše uvedené stavbě.“   
 

Odpověď  
 Ze strany LČR došlo k udělení souhlasu se stavbou, a to formou poznámky 

na situačním nákresu vyhotoveném pro účely řízení o schválení stavebního záměru. 

 Ke stavbě pak bylo vydáno povolení rozhodnutím Úřadu Městysu Křivoklát – 

stavebního odboru ze dne 29. 6. 2020 sp. zn. SO 328.3–0969/2020/Ší-31. Pro toto rozhodnutí 

si úřad vyžádal závazné stanovisko Městského úřadu Rakovník – odboru životního prostředí, 

který vydal souhlas s umístěním stavby do 50 m od lesa za následujících podmínek: 



• výstavbou a pracemi s ní spojenými nebude poškozen lesní pozemek a na něm rostoucí 

lesní porost; 

• minimální vzdálenost záměru stavby rodinného domu od pozemku určeného k plnění 

funkcí lesa parc. č. 290/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu je 8 m, od pozemku parc. č. 290/2 

v k.ú. Roztoky u Křivoklátu je 11 m a od pozemku parc. č. 145/1 v k.ú. Újezd nad 

Zbečnem je 43 m,  

s tím, že stavba rodinného domu bude umístěna na místě stávající stodoly, která bude 

odstraněna. Vzdálenost stavby od lesa se nemění.  

Dotaz č. 20 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací, resp. dokumentů vztahujících se 

ke smlouvě č. S 1498/17: 

1) Znalecký posudek č. 2746/74/19 

2) Předchozí (starší) znalecký posudek vztahující se ke směně pozemků uvedených 

ve smlouvě č. S 1498/17.“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR na přiloženém DVD nosiči zasílají požadované dokumenty, 

a to: 

Ad bod 1) 

 Znalecký posudek č. 2746/74/19 ze dne 12. 11. 2019 zpracovaný Ing. Stanislavem 

Havlíkem (viz Příloha č. 1). 

Ad bod 2) 

 Znalecký posudek č. 1181-37/19 ze dne 20. 5. 2019 zpracovaný Ing. Danou Bechynskou 

(viz Příloha č. 2). 

Ad bod 3) 

 Znalecký posudek č. 765/87/2019 ze dne 3. 6. 2019 zpracovaný Ing. Ivo Štefkem 

(viz Příloha č. 3). 

 

Dotaz č. 21 

 „Žádám o poskytnutí informace, jak daleko pokročily přípravné práce stran 

rekonstrukce rybníku Bezedník v Lukově – projektová dokumentace, hledání dotačního titulu“. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují, že v současné době je projekt připraven, 

včetně stavebního povolení. Nicméně se nepodařilo nalézt vhodný dotační titul. Vzhledem 

k tomu, že vodní nádrž Bezedník je zároveň vyhlášenou přírodní památkou, preferujeme 

před neúplným nebo nevyváženým zásahem do přírodní památky řešení, které bude 

biotechnicky odpovídající anebo bude směřovat k nejnutnějšímu zabezpečení stávajícího stavu 

tak, aby nebyl poškozen předmět ochrany v přírodní památce a zároveň bude zajištěna provozní 

bezpečnost vodního díla.   

 

 



Dotaz č. 22 

 „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: 

1. Listu vlastnictví č. 597 pro katastrální území Droužkovice, zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov; 

2. Listu vlastnictví č. 788 pro katastrální území Spořice, zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Ústecká kraj, Katastrální pracoviště Chomutov; 

3. Listu vlastnictví č. 2677 pro katastrální území Hrádek nad Nisou, zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec; 

4. Listu vlastnictví č. 175 pro katastrální území Oldřichov na Hranicích, zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec; 

5. Listu vlastnictví č. 638 pro katastrální území Broučná, zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město; 

6. Listu vlastnictví č. 1392 pro katastrální území Hněvotín, zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc;  

7. Listu vlastnictví č. 1917 pro katastrální území Slavonín, zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc; 

(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 Droužkovice evidují výzvu 

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

1573. 

 V katastrálním území Spořice, Hrádek nad Nisou, Oldřichov na Hranicích, 

Bručná, Hněvotín a Slavonín žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona 

o církevních restitucích neevidují. 

 

 

 



Dotaz č. 23 

 „Žádám 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. 4279/14 – součástí je budova č.p. 3201, parc. č. 4279/8, parc. č. 4279/10, 

parc. č. 4279/11, parc. č. 4279/15 – součástí je budova bez čp./če, parc. č. 4279/16, parc. č. 

4279/18, parc. č. 4279/19 – pozemku stojí dočasná stavba bez čp/če, zapsaných na LV č. 8038, 

vše v k. ú.. Teplice, obec Teplice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Teplice.“ 

Odpověď  

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

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 24 

 „Žádám 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. 4952/158 – součástí je budova čp. 3270, parc. č. 4930/5, parc. č. 4952/139, 

parc. č. 4952/159, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na LV č. 14857 v k. ú.. Most II.“ 

Odpověď  

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

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

 

 
 

 

 

 

 


