
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc KVĚTEN 2022 

Dotaz č. 1  

 „Žádáme o poskytnutí informace, zda u LČR byla uplatněna výzva k vydání nemovitostí 

ve smyslu § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o církevních 

restitucích“), ohledně pozemku parc. č. 5526 – součástí je budova č.p. 1729, zapsaných na LV 

č. 3434 v katastrálním území Hranice, obec Hranice, vedeném u Katastrálním úřadu 

pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov.“ 

Odpověď 

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

oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích týkající se pozemku dle PK p. č. 2181. 

 

Dotaz č. 2  

 „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. 1667/1;  

(ii) pozemku parc. č. 1668, jehož součástí je stavba č. p. 111;  

(iii) pozemku parc. č. 1669, jehož součástí je stavba č. p. 112;  

(iv) pozemku parc. č. 1670, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e.; 

(v) pozemku parc. č. 1671, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e.; a 

(vi) pozemku parc. č. 1672,   

vše zapsáno v katastrálním území Buštěhrad, obec Buštěhrad, na listu vlastnictví č. 897.“  

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v k. ú. Buštěhrad 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. 3  

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 



(i)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se: 

• pozemků parc. č. st. 3804, parc. č. 3218/58 a parc. č. 3218/74, vše v katastrálním 

území Hodonín, obec Hodonín, 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 Hodonín neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 4 

 „Žádáme o poskytnutí informací, resp. vyjádření, 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. pozemky parc. č. 855/7, parc. č. 855/10, parc. č. 855/11, parc. č. 855/12, parc. č.  

855/28, parc. č. 855/32, parc. č. 855/37, parc. č. 997/189, parc. č. 997/203, parc.č.  

1040/11, parc. č. 1040/13, parc. č. 1040/15, parc. č. 1040/20, parc. č. 1040/24, 

parc. č. 1040/25, parc. č. 1040/26, parc. č. 1040/40, parc. č. 1040/41, 2754 a parc. č. 

2976, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1133, pro katastrální území Kohoutovice, 

vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-

město (dále jen „Nemovitosti“).  

 Příslušný list 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 Kohoutovice žádnou výzvu 

oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích neevidují.  



Dotaz č. 5 

 „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 (dále jen „Pozemky“): 

- pozemky parc. č. 5644/1; parc. č. 5644/2; parc. č. 5644/3 a parc. č. 5721/100, 

zapsané na listu vlastnictví č. 2927 pro katastrální území Záběhlice, obec Praha, 

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

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v k. ú. Záběhlice 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. 6 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(i) zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemku parc. č. 486 v katastrálním území Žižkov, 

obec Praha, dále jen („Restituční nároky“); 

(ii)pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedené nemovitosti 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 Žižkov neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 7 

„Žádám o poskytnutí níže uvedených informací: 

1. Je možné a pravdivé tvrzení pana C., že pan revírník na Sněžníku souhlasí, akceptuje 

a toleruje, že psi nejsou v lese a v blízkosti lesa vedeni na vodítku? 
Pozn. Dotazuji se proto, že jsem několikráte byla svědkem, kdy pan se pan revírník zlobil 

na lidi, že nemají psy na vodítku a informoval je, že jejich chování je nezákonné. 



2. Můžeme tedy i my ostatní naše psy vodit na volno v lese? 

Pozn. Chceme mít stejné a rovné zacházení jako pan C. 

3. Je možné, že pes – lovecké plemeno výmarský ohař, pokud je cvičené na canisterapii – nemusí 

v lese a v jeho blízkosti chodit na vodítku? 

Pozn. Slyším o takové možnosti poprvé, že pokud je pes cvičen na canisterapii, nemusí mít v lese 

vodítko, proto mě tato výcviková metoda zajímá, děkuji za sdílení Vašeho odborného pohledu.  

4. Je možné, že existuje video záznam, o kterém nás informoval pan C., že pan revírník se 

nechává natáčet při setkání v lese s panem C., kdy souhlasí, že není pes 

na vodítku?  

5. Pozn. Zajímá mě, jako osobu zodpovědnou v našem podniku za GDPR, jak tuto problematiku-
monitorování Vašich zaměstnanců při práci třetími osobami-máte ve Vašem podniku 

vyřešenou. Jak prosím máte pohřešenou situaci, kdy Vaše zaměstnance někdo nahrává 

při výkonu práce a tyto záznamy pak uchovává?  Pracuji ve firmě, kde si naše šéfkuchaře 
při kuchařských show chtějí nahrávat účastníci show a vím, že tato problematika není 

jednoduchá.  Můžete prosím se mnou zasdílet, jak toto máte pořešeno, pokud třetí osoby 

nahrávají Vaše zaměstnance a pak nahrávky uchovávají a sdílejí s dalšími lidmi. Děkuji 

za zasdílení zkušeností s tímto tématem. 

             Dále pak nás pan C. informoval (opět písemné prohlášení), že svůj pozemek, kde je umístěn 

lezecký park pro děti vybudovaný nebude oplocovat. 

1. Jak je zabezpečeno, že jeleni nebudou napadeni zvířaty (psy ubytovaných hostů z ubytovacího 

zařízení Chaloupka Sněžník, popř. výmarským ohařem majitele Chaloupky Sněžník)?   

2. Kdo v takovémto případě nese zodpovědnost za napadení dítěte jelenem?  

3. Jak je zabezpečeno, že jeleni nebudou krmeni nevhodnými potravinami ze strany lidí, 

přítomných v lezeckém parku?“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

A) 

Poskytnutí informací k bodům 1. – 4. první části žádosti 

Ad bod 1. 

 Ne, revírník s panem C. nemluvil a nikomu nepovolil v lese vodit psy 

na volno. 

Ad bod 2. 

 Ne – viz ustanovení § 10 odst. 1 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Ad bod 3. 

 Zákonná výjimka neexistuje.  

Ad bod 4. 

 Záznam existovat nemůže, neboť revírník s panem Cepouškem nemluvil.  

 

B) 

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací 



 

 Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, a to bodu 5. 

první části žádosti a bodů 1., bodu 2. a bodu 3. druhé části žádosti, a to z následujících důvodů: 

- co se týče informací požadovaných pod bodem 5. první části žádosti a bodem 2. druhé části 

žádosti, požadovaná informace u něho v této podobě neexistuje ani takovou informaci nemá ve 

své dispozici a není povinen ji mít. Pokud by žadatelkou požadované informace měly být ze 

strany povinného subjektu poskytnuty, pak by se bezesporu jednalo o vytváření nové 

informace a poskytnutí právního názoru ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI, 

na které se povinnost poskytnutí nevztahuje (tzv. výluka z informační povinnosti); 

- co se týče informací požadovaných pod bodem 1. a bodem 3. druhé části žádosti, pak 

takovéto informace u povinného subjektu neexistují ani takové informace nemá ve své 

dispozici a není povinen je mít (tzv. faktická neexistence informace), neboť nespadají 

do působnosti LČR. Subjektem, který by se k nim případně mohl vyjádřit, je Myslivecký spolek 

VYSOKÝ SNĚŽNÍK, z.s., IČO: 413 26 679, se sídlem 5. května č.e. 9705, Děčín X-Bělá, 405 
02 Děčín, o čemž jste již byla revírníkem LČR informována. 

 

Dotaz č. 8 

„Žádám o poskytnutí dokladu, na jehož základě měla Česká republika vlastnictví parcely č. 549 

v katastrálním území Černčice nabýt do svého vlastnictví.“ 

Odpověď 

 LČR rozhodly o odmítnutí této žádosti dle § 15 odst. 1 ZSPI, neboť se jedná případ 

tzv. výluky z informační povinnosti, kdy dle ustanovení § 2 odst. 3 ZSPI platí, že „Zákon se 

nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících 

evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud 

zvláštní zákon1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu 

podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací“. 

Pomocná poznámka pod čarou, pak jako příklad takového zvláštního zákona uvádí zákon 
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, v současné době nahrazený zákonem č. 256/2013, o katastru 

nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Z tohoto důvodu LČR žadatele odkázaly s jeho žádostí o poskytnutí nabývacího titulu 

k předmětnému pozemku na příslušný katastrální úřad, kterým je v tomto případě Katastrální úřad 

pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. 

Dotaz č. 9 

 „Žádám o sdělení, zda nemovitosti zapsané na listu vlastnictví, jež tvoří přílohu výše 

uvedených žádostí, a to:  

- I. částečný výpis z LV č. 563 vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Beroun (pozemky parc. č. 62 a parc. č. 992/2); 

- II. částečný výpis z LV č. 563 (pozemky parc. č. 49, parc. č. 50/1, parc. č. 50/2, parc. č. 

61, parc. č. 990/10, parc. č. 990/22, parc. č. 990/23, parc. č. 990/24, parc. č. 993) 

A) byly kdy předmětem uplatněného restitučního nároku ve smyslu zvláštních zákonů 

(zejména ve smyslu zákonů č. 229/1991 Sb., č. 173/1991 Sb., č. 298/1990 Sb., 

č. 403/1990 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 92/1991 Sb., č. 243/1992 Sb., č. 165/1997 Sb., 

č. 212/2000 Sb., č. 212/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů); 



B) byly kdy předmětem vlastnictví či majetkového nároku církve, zejména ve smyslu 

majetkového vypořádání dle zákonů č. 229/1991 Sb. a č. 428/2012 Sb“. 

Odpověď 

 K bodu A) Vaší žádosti LČR sdělují, že 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 (dále jen „ZoP“), a dalších Vámi uváděných zákonů LČR 

nedisponují potřebnou databází. Oprávněné osoby měly své nároky dle ZoP uplatnit 

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

 K bodu B) žádosti LČR sdělují, že v katastrálním území Svatý Jan pod Skalou evidují 

výzvu oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která 

se týká pozemků dle PK č. 27, 28/1, 28/2, 29, 52/1, 52/2 a 760/3.  

 Dohoda o vydání byla s oprávněnou osobu uzavřena pouze na pozemek dle PK č. 29, 

ostatní pozemky se nacházejí v chráněné krajinné oblasti a nebyly vydány. LČR žádné s touto 

věcí související soudní řízení neevidují.    

Dotaz č. 10 

 „Žádáme o poskytnutí informace, zda u LČR byla uplatněna výzva k vydání nemovitostí 

ve smyslu § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o církevních 

restitucích“), ohledně pozemků parc. č. st. 159/1 – součástí je budova č. p. 167, parc. č. 476/1, 

parc. č. 476/2 zapsaných na LV č. 4017 v katastrálním území Lanškroun, obec Lanškroun, 

vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.“ 

Odpověď 

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

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 11 

 „Žádáme o poskytnutí informací, 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 jakékoliv z nemovitostí vedených na: 

1. listu vlastnictví č. 5372, pro katastrální území Vsetín, zapsaných u Katastrálního úřadu 

pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín; 

2. listu vlastnictví č. 5584, pro katastrální území Vsetín, zapsaných u Katastrálního úřadu 

pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín; 

3. listu vlastnictví č. 7910, pro katastrální území Vsetín, zapsaných u Katastrálního úřadu 

pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, (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 Vsetín žádnou výzvu 

oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích neevidují.  

Dotaz č. 12 

 „Žádám o poskytnutí informace o výši nejvýhodnější nabídky, která byla podána 

ve výběrovém řízení S 147/21/155, tj. konkrétní částky, která byla posouzena dne 3. 5. 2022 

ve výběrovém řízení S 147/21/155 jako nejvýhodnější nabídka“. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že výše vítězné nabídky v předmětném výběrovém 

řízení činila 158 000 Kč.  

Dotaz č. 13 

 „Žádáme o sdělení následujících informací: 

(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. 556/104, parc. č. 556/127, parc. č. 

556/128, parc. č. 556/129, par. č. 556/131, parc.č . 558/138, parc. čš. 558/139, parc. č. 

558/140, parc. č. 558/141, parc. č. 558/142, aktuálně vše v k. ú. Chotíkov, avšak dříve 

dle Porovnání parcel v příloze se tyto nacházely v k. ú. Radčice/Radčice u Plzně, 

viz vysvětlení v úvodu žádosti, žádáte tedy ověření i ve vztahu k těmto katastrálním územím 

(„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 Radčice ani v katastrálním 

území Radčice u Plzně neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních 

restitucích. 

 



Dotaz č. 14 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(i)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemku parc. č. 3040 v katastrálním území 

Michle, obec Praha, dále jen („Restituční nároky“); 

(ii)  pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedené nemovitosti 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 Michle neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 15 

 „Žádáme o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(i) zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 3291 a parc. č. 3292, 

vše v katastrálním území Libeň, 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 Libeň neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 16 

„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. 1685/8, 2588/3, 2608/1, 2608/2, 2610/1, 2610/2, 

2610/3, 2610/4, 2610/7, 2610/8, 2610/9 a 2610/20 zapsané u Katastrálního úřadu 

pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 11226 

a nacházející se v katastrálním území Hostivař, obec Praha.“   

Odpověď   

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v k. ú. Hostivař 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. 17 

„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 registrované na listu vlastnictví č. 937 (dále jen 

„Pozemky“): parc. č. st. 448; parc. č. st. 919, parc. č. st. 938, parc. č. st. 1017/1; parc. č. 276/5; 

parc. č. 280/3; parc. č. 280/6; parc. č. 3891/7, parc. č. 3891/10; parc. č. 3891/23; parc. č. 

4292/117; parc. č. 4315/2; parc. č. 4315/4; parc. č. 4415 a stavba bez čp/če, způsob využití 

tech. vyb., na parc. č. st. 938, veškeré tyto pozemky jsou registrovány v katastrálním území 

Opatov v Čechách, obec Opatov, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 

Svitavy“. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

 LČR evidují v katastrálním území Opatov v Čechách výzvy oprávněných osob 

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

společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají pozemků dle PK č. 1144, 1146, 

1147, 1148, 1149, 1153, 1154, 1155, 1166, 1167/1, 1167/2, 1169, 1171, 1172,  1174, 1175, 

1282, 1283, 1285, 1286, 1294, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 

1307, 1308, 1309, 1312, 1315, 1316, 1317, 1320, 1321, 1322, 1324, 2000, 2009, 2010, 

2011,2604/1, 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2733, 2734, 2735, 2736, 

2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2745, 2746, 2747, 2749, 2750, 2752, 2754, 2755, 

4039, 4048, 4161, 4162, 4166/1. 



 Na část pozemků byla dne 1. 9. 2015 uzavřena dohoda o vydání, tato byla schválena 

rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický 

kraj (dále jen „SPÚ“), které nabylo právní moci dne 6. 10. 2015, vklad do KN 21. 10. 2015. Na 

většinu pozemků byla vydána rozhodnutí SPÚ o zastavení řízení, která nabyla právní moci dne 

5. 12. 2016 a dne 6. 2. 2018. 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. 18 

 „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. 1086/1, jehož součástí je budova č.p. 6201, stavba pro obchod; parc. č. 

1086/26; parc. č. 1086/27; parc. č. 1086/28; parc. č. 2086/29; parc. č. 1086/30; parc. č. 

1086/31; parc. č. 1086/32; parc. č. 1086/33; parc. č. 1086/34; parc. č. 1086/35; parc. č. 

1086/36; parc. č. 1086/37; parc. č. 1086/38; parc. č. 1086/39; parc. č. 1086/40; parc. č. 

1086/41; parc. č.  1086/42; parc. č. 1086/43; parc. č. 1086/44; parc. č. 1086/45; parc. č. 

1086/46; prac. č. 1086/47 a parc. č. 1086/48 zapsaných na LV č. 5085 v katastrálním území 

Poruba, obec Ostrava, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Ostrava.“ 

Odpověď   

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

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 19 

 „Žádáme o sdělení, zda k níže uvedeným pozemkům: 

1. nacházejícím se v katastrálním území Ponava, obec Brno: 

(i) pozemek parc. č. 832/12; 

(ii) pozemek parc. č. 832/13; 

(iii)  pozemek parc. č. 832/23; 

(iv)  pozemek parc. č. 832/24 a 

(v)  pozemek parc. č. 104; 

vše zapsané na listu vlastnictví č. 327 vedeném Katastrálním úřadem 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město; 

a 

2. nacházejícím se v katastrálním území Černá Pole, obec Brno: 

(i) pozemek parc. č. 464/27; 

(ii) pozemek parc. č. 464/87; 

(iii)  pozemek parc. č. 464/117; 

(iv) pozemek parc. č. 464/132; 

(v)  pozemek parc. č. 464/133 a  



(vi) pozemek parc. č. 465/82; 

 vše zapsané na listu vlastnictví č. 1495 vedeném Katastrálním úřadem 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město,  

byly uplatněny restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dle jiných 

zákonů, které:  

(i) doposud nebyly vypořádány a řízení o jejich vypořádání nebylo pravomocně ukončeno; 

nebo které 

(i) již byly pravomocně vypořádány a/nebo je dle informací dostupných LČR Česká 

republika účastníkem řízení o určení vlastnictví České republiky dle zákona č. 428/2012 Sb., 

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

předpisů, zejména dle ustanovení § 18 odst. 1 tohoto zákona. 

 V případě existence pravomocně skončených i probíhajících řízení o restitučních 

nárocích Vás prosím o podrobnější informace k takovým nárokům, včetně případného datat 

pravomocného skončení řízení, způsobu rozhodnutí, spisové značky, účastníků řízení a 

pozemků, který se restituční nátok týkal/týká. 

 Pokud žádné takové restituční nároky nebyly vzneseny, prosíme Vás o výslovné uvedení 

této skutečnosti.  

 

Odpověď   

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Ponava ani v katastrálním 

území Černá Pole neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., 

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

předpisů. 

 Co se týče nároků dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, LČR nedisponují potřebnou 

databází. Oprávněné osoby měly své nároky dle uvedeného zákona uplatnit u pozemkových 

úřadů, které o uplatněných nárocích rozhodují ve správním řízení. 

 

Dotaz č. 20 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Celkové finanční plnění poskytnuté Lesy ČR společnosti Vodohospodářský rozvoj 

a výstavba a.s. (dále jako „VRV“) za rok 2019; 

2) Celkové finanční plnění poskytnuté Lesy ČR VRV za rok 2020; 

3) Celkové finanční plnění poskytnuté Lesy ČR VRV za rok 2021; 

4) Uvedení jmen projektů, na kterých v současné době VRV pro Lesy ČR pracuje.“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

Ad bod 1) 



 Celkové finanční plnění poskytnuté Lesy ČR VRV za rok 2019 činilo 361 469,- Kč bez 

DPH. 

Ad bod 2) 

 Celkové finanční plnění poskytnuté Lesy ČR VRV za rok 2020 činilo 2 984 488,- Kč 

bez DPH. 

 

Ad bod 3) 

 Celkové finanční plnění poskytnuté Lesy ČR VRV za rok 2021 činilo 1 245 453,- Kč 

bez DPH. 

 

Ad bod 4) 

 Názvy projektů, na kterých v současné době VRV pro Lesy ČR pracuje: 

VN Mírkov 

HB Bočský potok a Potok Bočský 

Chvalečský p., Chvaleč 

VN Farský rybník 

Hradečná I 

Papákův potok km 0,400-1,230 

Chlumský p. v ř.km 4,100-4,855 

HB Čertoryje ř. km 1,200-2,094 

Dobranovský potok, ř. km 11,78 - 13,58 

Zrzávka v Hodslavicích I 

Zahořanský potok, ř.km 11,800–12,950 a Sulický potok, ř.km 0,000 – 0,100 (Psáry) 

Revitalizace Hruškovice, k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov 

Revitalizace bezejmenného p. u Pláničky, ř.km 1,230 – 1,485 

 

Dotaz č. 21 

 „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.3047/1, parc. č. 3096/2 a parc. č. 

3096/4 vše v k. ú. Michle, obec Praha, dále jen („Restituční nároky“); 

(ii) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedené nemovitosti 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 Michle neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 


