
 
 
 
Výroční zpráva státního podniku Lesy České republiky, s.p., o činnosti v oblasti 
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 
 
Státní podnik Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, IČO: 421 96 451, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl AXII, vložka 540 (dále jako „Lesy ČR“), jakožto povinný subjekt ve smyslu zákona                
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), 
tímto v souladu s ustanovením § 18 ZSPI vydává tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování 
informací dle ZSPI: 
 
1. Počet podaných žádostí o informace: 
V roce 2021 bylo podáno celkem 148 písemných žádostí o poskytnutí informace dle ZSPI. 
 
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti: 
V roce 2021 bylo vydáno 18 rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti o poskytnutí informace dle ZSPI. 
 
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
V roce 2021 bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí dle ZSPI. 
 
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
Lesů ČR o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 
V roce 2021 nebylo vydáno žádné soudní rozhodnutí ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Lesů 
ČR o odmítnutí žádosti o informace dle ZSPI.  
 
5. Přehled výdajů, které Lesy ČR vynaložily v souvislosti se soudními řízeními o právech 
a povinnostech dle ZSPI: 
V roce 2021 nevznikly Lesům ČR žádné náklady v důsledků soudních řízení o právech a povinnostech 
dle ZSPI. 
 
6. Poskytnuté výhradní licence: 
V roce 2021 nebyla ze strany Lesů ČR poskytnuta žádná výhradní licence. 
 
7. Stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace (§ 16a ZSPI), důvody jejich podání 
a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 
V roce 2021 byla podána 1 stížnost na postup Lesů ČR při vyřizování žádosti o informace z důvodu 
uvedených v ustanovení § 16a odst. 1, písm. c) ZSPI, a to z důvodu nesouhlasu s rozsahem 
poskytnutých informací. Nadřízený orgán přikázal Lesům ČR, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí o stížnosti vyřídit opětovně žádost žadatelů dle pokynů nadřízeného orgánu. Proti novému 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti podali žadatelé odvolání. Nadřízený orgán následně rozhodnutí Lesů 
ČR potvrdil.  
 

 


