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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Odbor zastupování státu a legislativy 

 

Výroční zpráva  
Státního pozemkového úřadu o poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů za rok 2017 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), tímto Státní pozemkový 
úřad, poskytuje zprávu za rok 2016 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle 
citovaného zákona a poskytuje následující údaje podle stavu k 8. 2. 2017: 

1. Na Státní pozemkový úřad bylo v roce 2017 podáno celkem 822 žádostí o informace 

ve smyslu InfZ.  

a) Z toho bylo vydáno celkem 17 rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 InfZ. 

b) Proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu byla z toho podána celkem 9 odvolání.  

c) Nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

d) Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

e) Z toho bylo podáno 20 stížností podle § 16a InfZ. Důvodem stížností byl 

zejména nesouhlas se způsobem vyřízení žádosti, neposkytnutí informací, 

neúplné či nepřesné poskytnutí informace. Přehled stížností s uvedením 

důvodů jejich podání a způsobu vyřízení podle § 18 odst. 5 InfZ je uveden 

v tabulce č. 2. 

 
2. Žádosti o informace se týkaly především: 

a) soudních sporů vedených s SPÚ, 

b) odměňování vybraných pracovníků SPÚ, 

c) rozsudků vydaných v soudních řízeních s SPÚ, 

d) pozemků v právu hospodaření SPÚ, 

e) informací o veřejných zakázkách, 

f) informací týkajících se církevních restitucí,  

g) informací o uživatelích pozemků,  

h) informací o pozemkových úpravách, 

i) informací o vedení restitučních sporů k pozemkům, 

j) informací o restitučních nárocích k pozemkům, 

k) oprávněných osob podle zákona o půdě. 
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Souhrnné údaje k výroční zprávě za rok 2017 
dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů    

Údaj Počet    

Počet podaných žádostí za rok 2017 822    

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 17    

Počet odvolání proti rozhodnutí celkem 9    

Počet rozkladů 0    

Počet stížností 20    

Počet výhradních licencí 0    
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Přehled údajů  
o počtu, důvodech podání a způsobu vyřízení stížností podle § 18 odst. 5 

InfZ 

Pořadové 
číslo 

stížnosti 
Důvod podání stížnosti Způsob vyřízení stížnosti 

Stížnost 
č. 1 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 2 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č.106/1999 Sb 

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 3 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č.106/1999 Sb 

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 4 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 5 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 6 

Stížnost na neposkytnutí 
informace ve stanovené lhůtě  

Stížnost byla vyřešena usnesením 
o zastavení řízení 2017 s 

odůvodněním, že požadované 
listiny byly žadateli poskytnuty 

dopisem. 

Stížnost 
č. 7 

Stížnost na neposkytnutí 
informace ve stanovené 

lhůtě   

Stížnost byla vyřešena usnesením 
o zastavení řízení ve věci podané 

stížnosti s odůvodněním, informace 
byla poskytnuta. 

Stížnost 
č. 8 

Stížnost na neposkytnutí 
informace ve stanovené 

lhůtě   

Stížnost byla vyřešena usnesením 
o zastavení řízení ve věci podané 

stížnosti s odůvodněním, že k 
žádosti byla informace poskytnuta  

Stížnost 
č. 9 

Stížnost na neposkytnutí 
informace ve stanovené 

lhůtě   

Stížnost byla vyřešena usnesením 
o zastavení řízení ve věci podané 

stížnosti s odůvodněním, že k 
žádosti byla informace poskytnuta  
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Stížnost 
č. 10 

Stížnost na neposkytnutí 
informace ve stanovené 

lhůtě   

Stížnost byla vyřešena usnesením 
o zastavení řízení ve věci podané 

stížnosti s odůvodněním, že k 
žádosti byla informace poskytnuta  

Stížnost 
č. 11 

Stížnost na neposkytnutí 
informace ve stanovené 

lhůtě   

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 12 

Stížnost na neposkytnutí 
informace ve stanovené 

lhůtě   

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 13 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Stížnost byla vyřešena Sdělením 
SPÚ. 

Stížnost 
č. 14 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 15 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 16 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Stížnost byla vyřešena Sdělením 
SPÚ. 

Stížnost 
č. 17 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 18 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 19 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

Stížnost 
č. 20 

Stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Autoremedura Státního 
pozemkového úřadu podle § 16a 

odst. 5 InfZ. 

 


