
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc ČERVENEC 2022 

Dotaz č. 1  

 „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. 2416/97, 

parc. č. 2416/98, parc. č. 2416/99, parc. č. 2416/100, parc. č. 2420/4, parc. č. 2420/11, 

parc. č. 2423/35, parc. č. 2772/2, parc. č. 2772/3, parc. č. 2772/4, vše 

v katastrálním území Hostivař, obec Praha („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 Hostivař neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

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, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 426/3, 

parc. č. 426/30, parc. č. 426/31, parc. č. 428, parc. č. 429/1, parc. č. 429/2, parc. č. 430, 

parc. č. 431/1, parc. č. 451, vedených v katastrálním území Štěrboholy, obec Praha 

a pozemků parc. č. 716/2, parc. č. 719/1, parc. č. 723/37, parc. č. 734/1, parc. č. 734/2, 

parc. č. 734/3, parc. č. 735, parc. č. 736/1, parc. č. 913/3, parc. č. 913/4, parc. č. 913/5, 

parc. č. 970/18, vedených v katastrálním území Malešice, obec Praha („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 Štěrboholy 

ani v katastrálním území Malešice neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona 

o církevních restitucích.  

Dotaz č. 3 

 „Žádáme o sdělení, zda k níže uvedeným pozemkům  

- zapsaným na LV č. 478 nacházejícím se v katastrálním území Ostředek, obec Ostředek 

• 202/16;                                  

• 890/9; 

• 516/10; 

• 216/15;  

• 225/2 

 

- zapsaným na LV č. 404 nacházejícím se v katastrálním území Bělčice u Ostředka, obec 

Ostředek 

• 349/13; 

• 546/1, 

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 Ostředek ani v katastrálním 

území Bělčice u Ostředka 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. 4 

 „Žádáme o sdělení, zda k níže uvedenému pozemku  

- zapsanému na LV č. 486 nacházejícímu se v katastrálním území Ostředek, obec Ostředek 

• 224/4                                  

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 Ostředek 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. 5 

 „Žádáme o sdělení, zda byl u LČR jako povinné osoby uplatněn jakýkoliv nárok na vydání 

kteréhokoliv z pozemků zapsaných na LV č. 12638 pro k. ú. Holešovice ve vlastnictví žadatele, 

tj. společnosti RPC a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, 

IČO: 036 69 475. 

 K žádosti byly přiloženy následující dokumenty: 

- sken LV č. 12638 pro k. ú. Holešovice 

- skeny výpisů z pozemkových knih 

- skeny snímku z katastrální mapy a snímku mapy pozemkového katastru“. 

Odpověď 



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

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. 

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

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“), 

případně dalších restitučních zákonů, LČR nedisponují potřebnou databází. Oprávněné 

osoby měly své nároky dle zákona o půdě uplatnit u pozemkových úřadů, které o uplatněných 

nárocích rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 6 

 „Žádáme o sdělení, zda byl u LČR jako povinné osoby uplatněn jakýkoliv nárok na vydání 

kteréhokoliv z pozemků zapsaných na LV č. 673 pro k. ú. Holešovice ve vlastnictví žadatele, 

tj. společnosti EP Properties, a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, 

IČO: 066 08 035. 

 K žádosti byly přiloženy následující dokumenty: 

- sken LV č. 673 pro k. ú. Holešovice 

- skeny výpisu z pozemkové knihy 

- skeny snímku z katastrální mapy a snímku mapy pozemkového katastru“. 

Odpověď 

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

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. 

Dotaz č. 7 

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

…zaslání v digitální podobě na adresu elektronické pošty Email nebo viz níže uvedené 

kontaktní údaje pro kontrolní účely kontrolní ústřižek z dodejky z doporučené zásilka podací 

číslo RR381070135CZ, č.j., tj. ze dne 08.072022; 

a dále  

…v digitální podobě celý spisový materiál ve věci žádosti o poskytnutí informace, 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.j., tj. ze dne 08.07.2022.“ 

Odpověď 

A) Poskytnutí informací 

 K první části Vaší žádosti Vám LČR zasílají anonymizovaný sken dodejky 

k doporučené zásilce podacího čísla RR381070135CZ odeslané z podatelny ředitelství LČR 

dne 8. 7. 2022 – viz Příloha č. 1 soubor s názvem Dodejka podací číslo RR381070135CZ.pdf.



B) Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací požadovaných v druhé části žádosti 

o poskytnutí informace  

 Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí informací požadovaných v druhé části 

žádosti o poskytnutí informací, a to z faktického důvodu – neexistence požadovaných 

informací, LČR žádnou žádost dle ZSPI doručenou či datovanou dne 8. 7. 2022 neevidují.  

Dotaz č. 8 

 „Žádám 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 specifikovaných v příloze č. 1 žádosti, 

a to pozemku p. č. 284/1, p. č. 284/2 a p. č. 760/5 vše v k. ú. a obci Chotěšov, 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 Chotěšov neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.    

Dotaz č. 9 

 „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. 430/1, 

parc. č. 762/150, parc. č. 762/151 a parc. č. 762/152, vše v katastrálním území Horní 

Planá, obec Horní Planá („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 Horní Planá neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 10 

 „Zda k níže uvedeným pozemkům nacházejícím se v katastrálním území Chodov, obec 

Praha: 

(i) pozemek parc. č. 2014/258; 

(ii) pozemek parc. č. 2014/268; 

(iii) pozemek parc. č. 2014/269; 

(iv)  pozemek parc. č. 2014/306; 

(v) pozemek parc. č. 2014/320; 

(vi)  pozemek parc. č.2014/560; 

(vii) pozemek parc. č. 2014/562; 

(viii)  pozemek parc. č. 2014/646, na pozemku stojící stavba: Chodov, č.p. 2389, bytový dům 

LV č. 20078, stavba je součástí pozemku parc. č. 2014/645, LV č. 20078; 

(ix) pozemek parc. č. 2014/659; 

(x) pozemek parc. č. 2014/660; 

(xi) pozemek parc. č. 2014/661; 

(xii) pozemek parc. č. 2014/662; 

(xiii) pozemek parc. č. 2014/663; 

(xiv) pozemek parc. č. 2014/664 a  

(xv) pozemek parc. č. 2014/665,  

vše zapsané na listu vlastnictví č. 1889, 

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 Chodov 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. 11 

 „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 jakékoliv z nemovitostí vedených na: 

1. listu vlastnictví č. 10246, pro katastrální území Vyškov, zapsaných u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov; 

2. listu vlastnictví č. 2149, pro katastrální území Slavotín, 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 Vyškova ani 

v katastrálním území Slavonín žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních 

restitucích neevidují.  

Dotaz č. 12 

 „Žádáme o poskytnutí podnětů místních občanů a obce Bělá pod Pradědem, které jsou 

zmiňovány v citátu ze Závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 

4. 11. 2022 (správně má být 4. 11. 2021) – cit. „Dřeviny byly navrženy ke kácení z podnětu 

místních občanů a obce Bělá pod Pradědem, neboť rostou v průtočném profilu a kořenový bal 

stromu způsobuje vychylování proudu k protějšímu břehu, díky čemuž při vyšších průtocích 

dochází k vybřežení a zaplavování přilehlých nemovitostí.“ 

 

Odpověď 

 Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, a to z důvodu 

faktické neexistence požadovaných informací, veškerý podněty byly učiněny ústně. 



 

Dotaz č. 12 

 „Žádáme o vystavení potvrzení o neexistenci restitučních nároků dle: 

a) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

b) zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

c) zákona č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a  

d) zákona č. 212/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

k pozemkům parc. č. 3066/1, 3087/1, 3087/9, 3089/1, 3089/2 a 3089/5 v k. ú. Horní Suchá, obec 

Horní Suchá, okres Karviná, zapsáno na LV č. 2026 u Katastrálního úřadu 

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.“  

 

Odpověď 

  Tato Vaše žádost byla vyhodnocena jako žádost o informace podaná ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZSPI“), a v režimu tohoto zákona bylo také přistoupeno k jejímu vyřízení.   

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v k. ú. Horní Suchá 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. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 


