
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc ČERVEN 2022 

Dotaz č. 1  

„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. 1860/11, 1860/12, 1862/3, 1862/4, 1862/5, 1864/24, 1864/25, 1864/27, 

1864/28, 1864/29, 1864/36, 1864/39, 1866/1, 1866/2, 1866/4, 1866/7, 1866/12, 

1866/24, 1866/26, 1866/41, 1866/50, 1866/51, 1867/2, 1867/5, 1868/2, 1868/6, 

1870/2, 1870/4, 1870/5, 1870/6, 1870/7, 1870/8, 1870/9, 1870/10, 1871/2, 

1871/4, 2412/1, 2412/2, 2412/3, 2412/4, 2412/5, 2412/6, 2412/10, 2412/17, 

2412/18, 2412/19, 2412/20, 2412/21, 2412/22, 2412/23, vše zapsané na listu 

vlastnictví č. 1007 pro katastrálním území Fryčovice, obec Fryčovice;  

•  parc. č. 1866/6, zapsaný na listu vlastnictví č. 118 pro katastrální území 

Fryčovice, obec Fryčovice a 

• parc. č. 1866/5, zapsaný na listu vlastnictví č. 1098 pro katastrální území 

Fryčovice, obec Fryčovice.“ 

Odpověď 

K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

 LČR evidují v k. ú. Fryčovice výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona 

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

pozdějších předpisů, která se týkala pozemků dle PK p. č. 1898/3, p. č. 2038, p. č. 2039/1, 

p. č. 2039/3, p. č. 2039/4, p. č. 2039/5, p. č. 2040, p. č. 2041, p. č. 3107, p. č. 3108, p. č. 3195. 

 Pozemky (dle KN p. č. 1960/2, p. č. 1960/1, p. č. 2416/48, p. č. 1962, p. č. 1961, p. č. 

2416/15, p. č. 1963/1, p. č. 1963/2 a p. č. 2416/14 v k.ú. Fryčovice) byly vydány Dohodou 

o vydání zemědělských nemovitostí ze dne 23. 4. 2014, schválenou rozhodnutím Státního 

pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj č.j. SPU 

221074/2014/Uh ze dne 15. 5. 2014, které nabylo právní moci dne 22. 5. 2014.  

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. 2 



 „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. 2760/5, parc. č. 2761/3, parc. č. 

2773/3, parc. č. 2773/4, parc. č. 2773/5, prac. č. 2773/6, parc. č. 2773/10, parc. č. 2773/24, 

parc. č. 2773/25 a parc. č. 2773/26, nacházejících se v katastrálním území Kuřim, obec 

Kuřim a pozemků parc. č. 1938/242, parc. č. 1938/732, parc. č. 1938/733, parc. č. 

1938/734, parc. č. 1938/735 nacházejících se v katastrálním území Bystrc, obec Brno 

(„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 Kuřim evidují výzvu 

oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích, která se týká pozemku dle PK p. č. 2351. 

S oprávněnou osobou byla dne 11. 10. 2014 uzavřena dohoda o vydání majetku, která byla 

schválená rozhodnutím SPÚ ze dne 30. 10. 2014 (s právní mocí 21. 1. 2015). Vklad 

do KN byl proveden ke dni 11. 2. 2015. Žádný spor není evidován. 

 V katastrálním území Bystrc pak LČR evidují výzvy, které se týkají pozemků 

dle PK  164, 257/1, 363/1, 514/2, 515, 516, 517, 518, 556, 627, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 1098/2, 

1946, 1957, 2035/1, 2244, 2295 a 1241. S oprávněnými osobami nebyly uzavřeny dohody 

o vydání majetku, majetek byl vydán na základě rozhodnutí SPÚ, vklad byl do KN proveden 

ke dni 26. 8. 2014 a ke dni 3. 11. 2014. Žádný spor není evidován. 

Dotaz č. 3 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací k problematice pojistných smluv 

zaměstnanců LČR uzavřených v minulosti s Českou pojišťovnou a.s. (dnes Generali Česká 

pojišťovna a.s.) a příspěvků zaměstnavatele na ně, in concreto: 

• Analyzovala Vaše organizace důsledky neplatnosti pojistných smluv České pojišťovny z 

pohledu zaměstnanců? V případě, že ano, prosím o zaslání této analýzy.  

• Analyzovala Vaše organizace, zda o příspěvky zaměstnavatele hrazené na neplatné 

pojistné smlouvy České pojišťovny lze snižovat daňový základ pro účely daně 

z příjmu právnických osob? V případě, že ano, prosím o zaslání této analýzy.  

• Analyzovala Vaše organizace, zda příspěvky zaměstnavatele hrazené na neplatné 

pojistné smlouvy České pojišťovny zakládají nárok na osvobození od plateb sociálního 

a zdravotního pojištění? V případě, že ano, prosím o zaslání této analýzy.“ 

 



Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

 LČR prozatím u svých zaměstnanců nezaznamenaly případ neplatné pojistné smlouvy. 

Až do roku 2017 většina zaměstnanců LČR uzavírala smlouvy na životní pojištění pro možné 

čerpání příspěvku od zaměstnavatele prostřednictvím smluvní makléřské firmy. Ta rovněž 

garantovala správnost uzavíraných smluv s danými pojišťovnami. Tato skutečnost by měla 

minimalizovat riziko neplatnosti uzavřených smluv na životní pojištění zaměstnanců 

v rozhodném období.  

 V případě, že by individuálně ke zneplatnění smlouvy na životní pojištění zaměstnance 

s příspěvkem zaměstnavatele opravdu došlo, jsou LČR připraveny situaci řešit dle konkrétního 

případu a parametrů (znění rozsudku soudu, rozhodná data), a to v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Rovněž by podnik identifikoval náklady podniku, které vykázal v daňovém 

přiznání jako daňově uznatelné a přistoupí k opravě daňového základu příslušných otevřených 

daňových období. Žádné analýzy k tomuto tématu podnik nemá, v případě konkrétního případu 

budeme situaci řešit interními specialisty z oblasti daní a účetnictví.  

Dotaz č. 4 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací, resp. dokumentů: 

 Znalecký posudek včetně příloh zpracovaný znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, 

MBA, Ph.D., na základě objednávky č. OBJ-00020-2021-99-30 ze dne 22. 2. 2021“. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument, a to Znalecký posudek 409-

21-2021 Marketingově-ekonomické posouzení výše obvyklých cen (COB) 

SPONZORINGOVÝCH služeb Lesy České republiky, s.p. za rok 2020 ze dne 15. 3. 2021 

zpracovaný znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., s přílohami (č. 01-013) 

naleznete v příloze tohoto dopisu. 

Dotaz č. 5 

 „Žádám o sdělení, zda k pozemkům nacházejícím se v katastrálním území Karlín, obec 

Praha: 

(i) pozemek parc. č. 305, jehož součástí je budova bez čp/če (garáž); 

(ii) pozemek parc. č. 306, jehož součástí je budova č.p. 131; a 

(iii)  pozemek parc. č. 307, jehož součástí je budova č.p. 366; 

vše zapsané na listu vlastnictví č. 431 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha; 

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 



(ii) 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 data 

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 Karlín 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. 6 

 „Žádáme postupem a za podmínek dle ZSPI o poskytnutí informací o: 

1.  výši odměny v Kč zaplacené LČR znalci RNDr. Pavlu Hadašovi, IČO 473 44 750, 

 za veškeré jeho služby za období posledních deseti let (10) let, a to v členění:  

a. celková částka zaplacená za období 2013-2022, 

b. celková částka zaplacená za každý jeden rok, počínaje 2013 a konče 2022; 

 

2.  výši odměny v Kč zaplacené LČR za právní služby advokátům nebo advokátním 

kancelářím za právní zastoupení ve sporech o náhradu imisních škod na lesních 

porostech, a to v členění: 

a. celková částka zaplacená za právní služby v období 2013-2022, 

b. celková částka zaplacená za každý jeden rok, počínaje 2013 a konče 2022; 

 

3.  výši náhrady nákladů řízení v Kč zaplacené LČR na základě rozhodnutí soudů 

 ve sporech o náhradu imisních škod na lesních porostech, a to v členění: 

a. celková částka náhrady nákladů řízení zaplacená za právní služby v období 

2013-2022, 

b. celková částka náhrady nákladů řízení zaplacená za každý jeden rok, počínaje 

2013 a konče 2022. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  



A) Poskytnutí informací 

Ad bod 1. písm. a. 

 Znalci RNDr. Pavlu Hadašovi, IČO 473 44 750, byla za období let 2013–2022 

zaplacena celková částka 3 686 520 Kč.  

Ad bod 1. písm. b. 

 Celková částka zaplacená znalci v jednotlivých letech – viz tabulka 

Rok     Výše odměny znalci v Kč 

2013                            541 520,00     

2014                            546 000,00     

2015                            513 000,00     

2016                            533 000,00     

2017                            553 000,00     

2018                            500 000,00     

2019                            500 000,00     

2020                                             -       

2021                                             -       

2022                                             -       

Celkem                         3 686 520,00     

 

 Náklady vynaložené na znalecký posudek zpracovaný RNDr. Hadašem za příslušný rok 

LČR uplatňují po jednotlivých emitentech v rozsahu jejich podílu na imisních škodách 

v příslušném roce, který vyjádří RNDr. Hadaš ve znaleckém posudku za příslušný rok, a to jako 

část vzniklé škody nazvanou Mimořádné nebo nákladově náročnější opatření.  

Ad bod 2. písm. a. 

 LČR za právní služby poskytnuté v souvislosti s právním zastoupením ve sporech 

o náhradu imisních škod na lesních porostech v období let 2013-2022 zaplatily celkem 

99 854 486,68 Kč bez DPH 

Ad bod 2. písm. b. 

 Celková částka zaplacená za právní služby poskytnuté v souvislosti s právním 

zastoupením ve sporech o náhradu imisních škod na lesních porostech za každý jeden rok 

předmětného období – viz tabulka 

 

Rok Výše odměny advokátům 

za právní zastoupení ve 



sporech o náhradu imisních 

škod v Kč 

2013                              46 312,00     

2014                              76 055,50     

2015                              53 098,00     

2016                              44 892,25     

2017                              38 634,00     

2018                              21 963,00     

2019                       15 590 932,67     

2020                       22 454 849,78     

2021                       59 728 482,98     

2022                         1 799 266,50     

Celkem                       99 854 486,68     

 

B) Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací, a to informací 

požadovaných pod bodem 3. písm. a. a písm. b.  

 Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí informací požadovaných pod bodem 

3. písm. a a písm. b žádosti, neboť tyto u něho v požadované podobě neexistují, ani je povinný 

subjekt v této podobě nemá ve své dispozici a není povinen je mít.  

Pokud by 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.   

Výši náhrady nákladů řízení zaplacené LČR na základě rozhodnutí soudů ve sporech 

o náhradu imisních škod na lesních porostech, a to celkovou částku náhrady nákladů řízení 

zaplacené za právní služby v období let 2013-2022 (či pokud měl tazatel na mysli v systematice 

předchozích dotazů celkovou částku náhrady nákladů řízené zaplacené v období let 2013-2022) 

a  celkovou částku náhrady nákladů řízení zaplacené LČR na základě rozhodnutí soudů ve 

sporech o náhradu imisních škod na lesních porostech za každý jeden rok, počínaje rokem 2013 

a konče rokem 2022 LČR samostatně neevidují, neboť tato představuje náklady na zaplacené 

soudní poplatky, náklady, které musely být vynaloženy v soudním řízení na revizní znalecké 

posudky (v některých případech jsou zpracovány i 2 revizní posudky), dále náklady revizního 

znalce u revizních posudků, které zadal v jednotlivých řízeních soud. Podle úspěchu ve sporu 

dále LČR nesou náklady právního zastoupení vlastního a protistrany. V každém roce u každého 

emitenta je to odvislé od žalované částky uplatňovaného nároku náhrady imisní škody, od ceny 

revizního znaleckého posudku a od úspěchu LČR ve sporu. Pokud jde o soudní poplatky, je 

zřejmé, že tyto musí LČR zaplatit u jednotlivých sporů vždy při podání žaloby (podle úspěchu 

ve sporu tyto poplatky nahradí i žalovaný ve výši přiznané soudem). U nákladů na revizní 

posudky a náhrady nákladů reviznímu znalci či náhrady nákladů za právní zastoupení je platba 

odvislá od úspěchu ve sporu dle rozsudku a platí se po pravomocném skončení sporu. Vzhledem 



k této složitosti, rozsahu agendy imisních sporů a délce trvání jednotlivých soudních řízení, 

není možné požadované informace sumárně evidovat dle jednotlivých let.   

Dotaz č. 7 

 „Žádáme o sdělení, zda byly uplatněny a/nebo ke dni doručení Vaší žádosti existovaly 

jakékoli restituční nároky včetně sdělení stavu řízení, v nich byl uplatněn restituční nárok 

(byl-li nějaký uplatněn), a to k následujícím pozemkům: 

- parc. č. 305, parc. č. 306 včetně stavby č. p. 131 a parc. č. 307 včetně stavby č. p. 366 

vše v katastrálním území Karlín, zapsáno na LV č. 431 vedeném Katastrálním úřadem 

pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Pozemky“). 

 Pokud potvrdíte, že ohledně výše uvedených Pozemků byly uplatněny restituční nároky, 

prosíme Vás o podrobnější informace týkající se probíhajících řízení. Prosím Vás zejména 

o informace, zda (i) vznesené nároky považujete za nároky podané oprávněnou osobou a (ii) 

zda jsou příslušné Pozemky způsobilé být vydány, případně (iii) zda Pozemky odpovídající 

současnému zápisu do katastru nemovitostí byly vydány“. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Karlín 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. 8 

 „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. st. 2882/2, parc. č. st. 2883 a parc. č. 1025/141 zapsaných na LV č. 4967 

v katastrálním území Stříbro, obec Stříbro. 

Odpověď  

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

oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích týkající se pozemku dle PK č. 2033.   

 Rozhodnutím SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj č.j. SPU 426531/2016/R21072/Jeř ze dne 

24. 8. 2016, které nabylo právní moci dne 15. 9. 2016 byla část této parcely po oddělení 

geometrickým plánem dle KN p. č. 3098/2 vydána, zbývající část dle KN parc. č. 3098/1 zůstala 

ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro LČR.   

Dotaz č. 9 

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

- rozhodnutí ze dne 9. 4. 2018 č.j.: OVUS/756/2014/Spa, ve věci vyhlášení podle § 46 odst. 

1 zákona dřevinu buk lesní (Fagus sylvatica) památného stromu Buk na Vysoké“. 



Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument naleznete v příloze 

tohoto dopisu (viz soubor Rozhodnutí PS-buk-Vysoká.pdf). 

Dotaz č. 10 

„Žádám o poskytnutí níže uvedených informací: 

Jak je možné, že pozemek parc. č. 8364/11 v k. ú. Velké Karlovice, zapsaný na LV č. 

1726, ke kterému mají právo hospodařit s majetkem státu LČR, je již co si pamatuji, více jak 50 

let, užíván rodinou H. Původně panem H. a nyní jeho dcerami paní M. H. a paní R. Š. (rozenou 

H.). Tento pozemek je částečně oplocením připojen k zahradě rodinného domu Velké Karlovice 

336 a celou dobu, co si pamatuji, intenzivně využíván jako zahrada.  

 Je možné, že jste jako správci státního majetku opomněli s těmito uživateli pozemku 

v majetku státu podepsat pachtovní smlouvu a po celou dobu byl majetek užíván neoprávněně? 

Nemělo by toto být napraveno zároveň se zpětným doplacení nájmu včetně penále za 

neoprávněné užívání? 

 Děkuji za informování, jak bylo s tímto neoprávněným nakládáním s majetkem státu 

naloženo.“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že předmětný pozemek p.č. 8364/11 v k. ú. Velké 

Karlovice, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, je částečně užíván bez 

právního důvodu třetí osobou. LČR již vstoupily s touto osobou v jednání o uzavření příslušné 

pachtovní smlouvy a vydání bezdůvodného obohacení, a to i zpětně, v souladu s právními a 

interními předpisy.  

Dotaz č. 11 

 „Žádáme o zaslání interního Pokynu 55/2021, revize 3.4.“ 

Odpověď  

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument, a to 3.4 Pokyn 55/2021 

Program scelování lesního majetku státu s právem hospodařit Lesů České republiky, s.p. 

(Arondační program) naleznete v příloze tohoto dopisu (viz soubor s názvem: 3.4 Pokyn 55 

2021 Arondační program_V02.pdf). 

 Současně si dovolujeme upozornit na skutečnost, že uvedený předpis neřeší nakládání 

s majetkem, ale nastavuje parametry a pravidla pro scelování majetku do větších celků 

pro účelnější hospodaření LČR. 

Dotaz č. 12 

 „Žádám o poskytnutí:  

 Rámcové kupní smlouvy na dodávky dřevní hmoty uzavřené mezi LČR a CB-EKO s.r.o., 

se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 093 93 803 

ze dne 2. 7. 2021“. 



Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovaný dokument, a to Rámcová kupní 

smlouva na dodávky dřevní hmoty uzavřená dne 2. 7. 2021 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“), byla dne 20. 7. 2021 uveřejněna 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů.    

 LČR Vás v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 ZSPI odkazují na zveřejněnou informaci, 

kdy požadovaný dokument s přílohami naleznete pod tímto odkazem:  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17228743 

Dotaz č. 13 

o poskytnutí níže uvedených informací: 

- zda LČR užívají cestu přes pozemek parc. č. 366 a pozemek parc. č. 364 v k. ú. České 

Křižánky; 

- zda LČR cestu přes pozemek parc. č. 366 a pozemek parc. č. 364 v k. ú. České Křižánky 

mají evidovanou jako lesní cestu; 

- zda existuje pasport zachycující rovněž cestu přes pozemek parc. č. 366 a pozemek parc. 

č. 364 v k. ú. České Křižánky, případně žádáme o poskytnutí kopie.  

 Zároveň žádáme o poskytnutí jakýchkoliv dalších informací, které jsou Vám známy 

o cestě vedoucí přes pozemek parc. č. 366 a pozemek parc. č. 364 v k. ú. České Křižánky. 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

Ad odrážka první 

LČR neužívají cestu přes pozemky parc. č. 364 a parc. č. 366 v k. ú. České Křižánky. 

Ad odrážka druhá 

 LČR cestu přes pozemky parc. č. 364 a parc. č. 366 v k. ú. České Křižánky nemají 

evidovánu jako lesní cestu. 

Ad odrážka třetí 

 LČR nemají informaci o existenci pasportu zachycujícího cestu přes pozemky parc. č. 

364 a parc. č. 366 v k. ú. České Křižánky, tudíž nemohou poskytnout jeho kopii.  

Dotaz č. 14 

 „Žádáme o poskytnutí informací „k současné organizační situaci po povodni z loňského 

roku tj. 17. 7. 2021“, in concreto: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17228743


- Zda začalo, anebo už skončilo výběrové řízení pro odvoz naplavenin? 

- Zda bylo sesumírováno vysvahování břehu p. p. č. 199. V jaké výšce a délce a zejména 

čím? 

- Jaké zemní stroje vjedou na mou zahradu a ev. opatření okolo nic? 

- Na zmíněném dodatku smlouvy se můžeme dohodnout na místě ve vzájemné paritě?  

 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

 Ze strany LČR došlo k udělení souhlasu s předmětnou stavbou, a to formou poznámky 

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

Ad odrážka první 

 Výběrové řízení již proběhlo a v současné době je zajišťován podpis smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem. Z důvodu čerpání dovolené jeho statutárním zástupcem došlo 

k odkladu podpisu smlouvy o cca 14 dnů. Podpis smlouvy se předpokládá koncem 26. týdne 

tohoto roku. Zadávací dokumentace a výběrové řízení bylo připravováno v řádném režimu 

dle obecně závazných právních předpisů.  

 

Ad odrážka druhá 

 Pravý břeh pozemku p. č. 199 je třeba svahovat ve sklonu 1:1 a paty obou břehů 

stabilizovat vytříděnými kameny (hmotnost nad 100 kg) do výšky cca 0,75 m v délce 18 m. 

Výška svahu na pravém břehu byla uvažována od 0,15 m do 1,46 m. Svahování bude prováděno 

použitou mechanizací zhotovitele, např. bagr do 2,5 tun se svahovou lžící. 

 

Ad odrážka třetí 

 LČR požadovaly v zadávací dokumentaci malou stavební mechanizaci, např. minibagr, 

bobcat. Skutečné nasazení stavební mechanizace bude závislé na strojovém parku vítězného 

uchazeče, se kterým je podepisována smlouva o dílo. 

 

Ad odrážka čtvrtá 

 Co se týče požadavku na dodatek k Dohodě o podmínkách vstupu na pozemky, 

tak uzavření takového dodatku považujeme za bezpředmětné. Dodavatel prací byl vybrán 

v řádném výběrovém řízení, přičemž podmínky provedení prací a termíny určuje smlouva 

o dílo uzavíraná mezi LČR a vybraným dodavatelem. 

Dotaz č. 15 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Zda LČR postoupily do bezplatného užívání, popř. pronajaly výkon práva myslivosti – 

pronájem honitby v katastrálním území obce Buchlovice subjektu pod názvem Honební 

společenstvo Buchlovice? 



2) Kolika hektarů ve vlastnictví státu, ke kterým se váže výkon hospodářského práva LČR 

se postoupení do bezplatného užívání, popř. pronájem výkonu práva myslivosti – 

pronájem honitby Honebnímu společenstvu Buchlovice týká? 

3) Na jakou dobu (lhůtu) byla výpůjčka, popř. pronájem Honebnímu společenstvu 

Buchlovice určen, sjednán nebo stanoven a kdy tato doba (lhůta) končí? 

4) Jaký finanční či jiný přínos získaly LČR z pronájmu či výpůjčky honitby v k. ú. obce 

Buchlovice? 

5) Zda jde mezi LČR a Honebním společenstvem Buchlovice o smluvní nebo bezesmluvní 

vztah, a kde je možné se seznámit s obsahem příslušné smlouvy, pokud existuje?     

6) Kdy bude vypsáno výběrové řízení na úplatný pronájem honitby nebo její části 

v katastrálním území obce Buchlovice a jakým způsobem a kde se o tom dozvím?“ 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 

Ad bod 1) 

 LČR, jako vlastník honebních pozemků, uzavřely dne 26. 2. 2013 s Honebním 

společenstvem Buchlovice, se sídlem Chrastě 420, 687 08 Buchlovice, IČO: 462 56 059, 

jako držitelem honitby, Dohodu o přičlenění honebních pozemků č. 621 (dále jen „dohoda 

o přičlenění“), jíž byly do společenstevní honitby tohoto honebního společenstva, a to honitby 

Buchlovice ev. č. 20, jež byla uznána rozhodnutím Městského úřadu Uherské Hradiště, č.j.  

Mysl.ŽP 5912/2002 ze dne 13. 2. 2003, přičleněny ve smlouvě uvedené pozemky 

ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro LČR, nacházející se v k. ú. Buchlovice 

a v k. ú. Břestek.  

Ad bod 2) 

 Dle výše uvedené dohody o přičlenění byly přičleněny pozemky ve vlastnictví ČR, 

k nimž LČR vykonávají právo hospodařit, o celkové výměře 138,1481 ha. 

Ad bod 3) 

 Dohoda o přičlenění je uzavřena na dobu deseti let, a to ode dne 1. 4. 2013 do dne 

31. 3. 2023. 

Ad bod 4) 

 Za období účinnosti dohody o přičlenění, tedy ode dne 1. 4. 2013 dosud, obdržely LČR 

jako vlastník honebních pozemků náhradu za přičlenění v celkové výši   41 307,- Kč + DPH.  

Ad bod 5) 

 Jedná se o smluvní vztah na základě výše uvedené dohody o přičlenění. Předmětnou 

dohodu o přičlenění Vám zasílám v příloze tohoto dopisu jako soubor s názvem: Dohoda 

o přičlenění honebních pozemků č. 621.pdf 

Ad bod 6) 

 Vzhledem k tomu, že LČR nejsou vlastníky honitby Buchlovice, jak bylo uvedeno výše, 

nevyhlašují žádné výběrové řízení na její pronájem. Honební pozemky ve vlastnictví státu 

s právem hospodařit LČR jsou přičleněny do předmětné honitby správním rozhodnutím. LČR 

uzavírají úplatnou Dohodu o přičlenění honebních pozemků s příslušným vlastníkem honitby.  



Dotaz č. 16 

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

in concreto: 

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

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

o církevních restitucích“) týkající se pozemků specifikovaných v příloze č. 1 Vaší žádosti 

(vybrané pozemky v katastrálních územích Červený Újezd u Zbůchu, Dobřany, Chotěšov, 

Líně, Nová Ves u Plzně, Týnec u Chotěšova, Vodní Újezd, dále jen („Restituční nároky“); 

(v) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(vi) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá.“  

 

Odpověď  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálních územích Červený Újezd 

u Zbůchu, Chotěšov, Líně, Nová Ves u Plzně, Týnec u Chotěšova a Vodní Újezd neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.   

 V katastrálním území Dobřany pak LČR evidují výzvu oprávněné osoby dle Zákona 

o církevních restitucích týkající se pozemku dle PK p. č. 2129. Žádost evidovaná pod sp. zn. 

LCR099/17/000042/2014 byla podána dne 31. 12. 2013, s oprávněnou osobou byla dne 

18. 2. 2015 uzavřena dohoda, rozhodnutí SPÚ nabylo právní moci dne 3. 4. 2015, vklad 

do KN byl proveden ke dni 17. 4. 2015. Řízení vedené u SPÚ pod sp. zn. 1003472-

KT/N1899/2013 o vydání dle § 9 odst. 5 a odst. 6 bylo zastaveno (rozhodnutí nabylo PM 

24. 4. 2015). Žádný soudní spor není evidován.   

Dotaz č. 17 

 „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, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 

8419/19; parc. č. 8419/20; parc. č. 8419/22; parc. č. 8462/52; parc. č. 8462/54; parc. 

č. 8462/55; parc. č. 8419/46; parc. č. 8419/32; parc. č. 8419/33; parc. č. 8462/8; parc. 

č. 8462/53; parc. č. 8462/5; parc. č. 8419/3; parc. č. 8462/29; parc. č. 8462/32; parc. 

č. 8462/25; parc. č. 8462/16; parc. č. 8463/2; parc. č. 8463/5; parc. 8419/1; parc. č. 

8419/14; parc. č. 8419/29; parc. č. 8419/36; parc. č. 8418/1; parc. č. 8418/2, jehož 

součástí je stavba č.e. 1754; parc. č. 8419/17, jehož součástí je stavba č.e. 1754; parc. 

č. 8418/4; parc. č. 8419/25; parc. č. 8419/26, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.; parc. 

č. 8419/8, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.; parc. č. 8419/28, jehož součástí je 

stavba bez č.p./č.e.; parc. č. 8419/7, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.; parc. č. 

8419/9, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.; parc. č. 8419/16; parc. č. 8419/5, jehož 

součástí je stavba bez č.p./č.e.; parc. č. 8419/30, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.; 

parc. č. 8419/31, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.; parc. č. 8419/27, jehož součástí 



je stavba č.p. 3029; parc. č. 8419/6, jehož součástí je stavba č.p. 3029; parc. č. 8463/3; 

parc. č. 8463/4; parc. č. 8463/8; parc. č. 8419/13; parc. č. 8419/34; parc. č. 8470/1; 

parc. č. 8470/2; parc. č. 8462/9; parc. č. 8419/18; parc. č. 8419/15; parc. č. 8462/10; 

parc. č. 8464/7; parc. č. 8419/4 a parc. č. 8462/3, vše v katastrálním území Plzeň, obec 

Plzeň („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 Plzeň neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 
 


