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Zádost o informace s odkazem na zák.č. 106/1999 Sb.

Vážený pane

v prvé řadě sdělujeme, že dle § 2 zák. č. 106/1999 Sb., se povinnost poskytnout informace
netýká dotazů na názory k právním předpisům, které nejsou v působnosti Státního
pozemkového úřadu.
Pozemkovému fondu ČR byla stanovena výlučně působnost dle zák. č. 569/1991 Sb., a dle
zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě). Zákonem č. 503/2012 Sb., byla působnost
Pozemkového fondu ČR dle zákona o půdě přenesena na Státní pozemkový úřad.

K Vašim dotazům sdělujeme, že bylo věcí oprávněné osoby uplatnit nároky na vydáni majetku
ve lhůtách, stanovených k tomu příslušným restitučním zákonem. V případě zemědělského
majetku, byla oprávněným osobám stanovena obecná lhůta k uplatnění nároku na vydáni
majetku dle zákona o půdě do 31.1.1993, a to u přIslušného pozemkového úřadu a současně
u povinné osoby. V souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona o půdě, až do rozhodnutí pozemkového
úřadu o uplatněném nároku byla povinné osobě uložena povinnost s nemovitostmi nakládat
s péčí řádného hospodáře a povinná osoba nemohla nemovitost převést do vlastnictví jiného.

Zákony č. 92/1991 Sb., a zákon č. 403/1990 Sb., měly postup při vydáni majetku upraveny
odlišným způsobem než zákon o půdě, včetně poskytnutí náhrad, za majetek, který nebyl
povinnou osobou vydán. V postupu dle těchto zákonů neměl Pozemkový fond ČR, který vznikl
zákonem 569/1991 Sb., žádnou působnost.

V restitučním řízení dle zákona o půdě, byl rozhodnutím přIslušného pozemkového úřadu
nemovitý zemědělský majetek oprávněné osobě vydán, nebo pokud tomu bránil některý důvod
uvedený v zákoně o půdě, nemovitý majetek nebyl vydán a oprávněné osobě náležela
náhrada dle příslušných ust. zákona o půdě. Náhradu za nevydané pozemky oprávněná osoba
uplatňovala dříve u Pozemkového fondu ČR, pokud žádala vypořádání náhrady převodem
jiného pozemku. Finanční náhradu za nevydané pozemky poskytovalo až do r. 2006
Ministerstvo zemědělství. Ostatní náhrady dle § 14 a 16 zákona o půdě poskytovala příslušná
povinná osoba, u níž bylo třeba nárok na náhradu uplatnit ve lhůtách dle § 13 tohoto zákona.

Zákon č. 229/1991 je samostatný restituční zákon a ust. § 17 odst. 2 se týkalo postupu
Pozemkového fondu ČR při převodu zemědělského nemovitého majetku v rozsahu § 1 odst.
1 a § 17 odst. 1 zákona o půdě, k němuž účinností zákona č. 569/1991 Sb., pozemkový fond
ČR vykonával správu. Pro privatizaci zemědělského majetku i pro převod tohoto majetku na
jiné osoby v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., bylo Pozemkovým fondem ČR vždy
ověřováno, že k nemovitostem nebyl u příslušného pozemkového úřadu uplatněn restituční
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nárok a shodně případné uplatnění nároku prověřuje při převodu zemědělského majetku na
jiné osoby i v současné době Státní pozemkový úřad.

S pozdravem

Ing. Anna De Pinová
vedoucí OddělenI restitucí
Státního pozemkového úřadu
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