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Sdělení k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím  
 
 

Vážený pane,  
 
na základě Vaší žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o svobodném p ístupu 
k informacím“), doručené dne 23. 4. 2018, ve které jste požadoval informace v sedmi bodech:  
 

1. Jaký byl zákonný postup státu (Pozemkového ú adu), když občan uplatnil restituční 
nárok dle znění z. č. 229/91 Sb.? 

2. Jaký byl zákonný postup státu (Pozemkového ú adu), když občan uplatnil restituční 
nárok dle znění z. č. 229/91 Sb. V p ípadě protiprávního zásahu státu do vlastnického 
práva, viz. Znění Nálezu ústavního soudu ČR č. 131/1994 Sb. Str. 1275 bod a)? 

3. Jaký byl zákonný postup státu (Pozemkového ú adu), když občan byl v postavení 
„domnělé oprávněné osoby“, viz. Znění § 4a z. č. 195/1993 Sb.?  

4. Kolik korun nájmu požaduje stát (Pozemkový ú ad) za pronájem jednoho ha rybníka? 
5. Za kolik korun vykupuje stát jeden ha pozemku, kde chce stavět vodní dílo? 
6. Ve většině p ípadů ukončil stát restituci vydáním rozhodnutí PÚ ve správním ízení a 

provedením protokolárního p edání restituované nemovitosti. Proč to ale nedělal stát v 
některých p ípadech? Vesměs se jednalo o p ípady, kdy v restitučním procesu kryl 
zloděje, na pozemku byla nepovolená stavba či zábor části pozemku. 

7. Bylo povinností Pozemkového ú adu provést lustraci pozemku, když byla vyslovena 
pochybnost o legalitě vlastnických práv majitelů pozemků (…) 

 
Vám sdělujeme následující: 
 
K bodu 1.: Jaký byl zákonný postup státu (Pozemkového ú adu), když občan uplatnil 
restituční nárok dle znění z. č. 229/91 Sb.? 
 
Pozemkový ú ad zaevidoval uplatnění nároku občana dle zákona č. 229/1991 Sb., zákon 
o půdě, a uvědomil ho o registraci jím uplatněného nároku a v p ípadě pot eby ho požádal 
o doplnění jeho žádosti. Sám činil kroky k identifikaci požadovaných nemovitostí – zajistil 
identifikaci parcel – porovnání stavu dle bývalého pozemkového katastru se stavem 
evidence nemovitostí (později s katastrem nemovitostí) u p íslušného st ediska geodézie 
(katastrálního ú adu), výpisy z pozemkové knihy – pokud již nebyly tyto listiny součástí 
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uplatnění nároku. V p ípadě, že pozemkový ú ad zajišťoval identifikaci parcel (srovnávací 
sestavení parcel) p edal tyto podklady po obdržení oprávněné osobě, aby tato mohla 
vyzvat osoby povinné k vydání majetku. Vyčkal na uzav ení dohody mezi žadatelem – 
oprávněnou osobou a osobou povinnou, uzav enou dohodu schválil, pop . neschválil 
rozhodnutím ve správním ízení. Pokud k dohodě o vydání nemovitostí nedošlo, pop . ji 
správní orgán neschválil, p istoupil po shromáždění veškerých pot ebných podkladů 
k rozhodnutí o vlastnictví požadovaných nemovitostí ve správním ízení dle § 9 odst. 4 
zákona o půdě. Restituční žádost občana – oprávněné osoby o vydání nemovitostí by měla 
být ukončena rozhodnutím. Výjimkou pak bylo ízení v p ípadě uplatnění nároku, kdy byl 
žadatel zapsán jako domnělá oprávněná osoba, jejíž nárok nebyl pozemkovým ú adem 
uznán. Pak bylo nutné vyčkat rozhodnutí soudu o jeho uznání oprávněnou osobou. Další 
postup pak již byl stejný jako v jiných ízeních. 
 
K bodu 2.: Jaký byl zákonný postup státu (Pozemkového ú adu), když občan uplatnil 
restituční nárok dle znění z. č. 229/91 Sb. V p ípadě protiprávního zásahu státu do 
vlastnického práva, viz. Znění Nálezu ústavního soudu ČR č. 131/1994 Sb. Str. 1275 bod 
a)? 
 
V p ípadě, že občan uplatnil nárok na nemovitosti, které byly v držení fyzických osob, které 
je nabyly od státu nebo jiné právnické osoby v rozhodném období (25. 2. 1948 – 1. 1. 1990) 
na základě skutečností uvedených v § 8 zákona o půdě (podrobné odůvodnění v Nálezu 
Ústavního soudu ČR č. 131/1994 Sb. bod II/a), měl tento postupovat dle uvedeného 
ustanovení zákona. Pozemkový ú ad o vlastnictví těchto nemovitostí nemohl rozhodovat 
ve prospěch oprávněné osoby, o p echodu vlastnictví k těmto nemovitostem do vlastnictví 
oprávněné osoby rozhodoval na základě návrhu oprávněné osoby soud. Návrh musel být 
uplatněn ve lhůtách uvedených ve shora zmíněném zákonném ustanovení. Zákon o půdě 
pozemkovým ú adům pravomoc rozhodovat ve prospěch žadatele o navrácení nemovitostí 
p evedených v rozhodném období na jiné fyzické osoby nestanovil a tuto pravomoc svě il 
soudům. 

 
K bodu 3.: Jaký byl zákonný postup státu (Pozemkového ú adu), když občan byl 
v postavení „domnělé oprávněné osoby“, viz. znění § 4a z. č. 195/1993 Sb.? 
 
Pokud byl žadatel v postavení domnělé oprávněné osoby, tedy jednoznačně nemohl 
prokázat nabytí požadovaného vlastnictví listinou z ú ední evidence, zapsal jej pozemkový 
ú ad jako domnělou oprávněnou osobu  (§ 4a zákona o půdě). V p ípadě, že domnělá 
oprávněná osoba dostatečně doložila jinou listinou nabytí vlastnického práva, pozemkový 
ú ad byl oprávněn uznat žadatele jako domnělou oprávněnou osobu, pokud však 
pozemkový ú ad vyhodnotil, že p edkládané listiny nemohou osvědčit nabytí vlastnictví, a 
nemohl pozemkový ú ad uznat nárok k požadovanému majetku této osobě, měl možnost 
postupovat dvěma způsoby, a to buď rozhodl o neuznání nároku a odkázal tuto s jejím 
nárokem na soud, pop . postačovalo odkázat žadatele na soud pouze p ípisem 
pozemkového ú adu nebo sdělením do zápisu o jednání p ed správním orgánem. Obě 
varianty jsou ve smyslu zákona o půdě p ípustné.   V p ípadech, kdy pozemkový ú ad nebo 
soud uznal nárok k požadovanému majetku, tedy že domnělé oprávněné osobě p ísluší 
postavení oprávněné osoby, rozhodoval následně pozemkový ú ad o vlastnictví 
požadovaných nemovitostí dle § 9 odst. 4 zákona o půdě, jestliže nedošlo k uzav ení 
dohody s povinnou osobou dle § 9 odst. 1 zákona o půdě, kterou by pozemkový ú ad 
schválil dle § 9 odst. 2 uvedeného zákona. 
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K bodu 4.: Kolik korun nájmu požaduje stát (Pozemkový ú ad) za pronájem jednoho ha 
rybníka? 
 
Dle metodických pokynů stanoví Státní pozemkový ú ad (dále jen „SPÚ“) výši ročního 
nájemného dohodou smluvních stran ve výši nájemného v čase a místě obvyklého, 
minimálně však 1 700 Kč za 1 ha plochy vodní nádrže/rybníka. Průměrná cena za nájem 
1 ha činí cca 2 000 – 2 100 Kč ročně. SPÚ neodpočítává z nájemného náklady na běžnou 
údržbu.  
Výše nájemného se odvíjí nejen od místa a času, ale p edevším od účelu nájmu, tj. může 
být poměrně velký rozdíl ve výši nájemného u smlouvy uzav ené k zemědělským účelům 
a u smlouvy uzav ené k nezemědělským účelům. U jedné může jít nap . o 1 800 Kč/ha/rok 
a u druhé až o 4 000 Kč/ha/rok. 
 
K bodu 5.: Za kolik korun vykupuje stát jeden ha pozemku, kde chce stavět vodní dílo? 
 
Záleží na konkrétní specifikaci účelu výkupu, na základě jakého právního odůvodnění 
k výkupu dochází - z toho se odvíjí použitý oceňovací p edpis a typ ceny a místa a času 
ocenění. 
Výkupní cena může mít velké rozpětí podle konkrétních podmínek. Pokud trváte na sdělení 
p esného rozptylu cen, up esněte prosím Váš dotaz podle výše zmíněných kritérií.  
 
K bodu 6.: Ve většině p ípadů ukončil stát restituci vydáním rozhodnutí PÚ ve správním 
ízení a provedením protokolárního p edání restituované nemovitosti. Proč to ale nedělal 

stát v některých p ípadech? Vesměs se jednalo o p ípady, kdy v restitučním procesu kryl 
zloděje, na pozemku byla nepovolená stavba či zábor části pozemku. 
 
Pozemkový ú ad v rozsahu jemu svě ených kompetencí, tj. ve smyslu zákona č. 229/1991 
Sb, č. 243/1992 Sb. a č. 212/2000 Sb. vydával rozhodnutí ke všem uplatněným nárokům 
v rozsahu specifikace p edmětných žádostí.  

 
K bodu 7.: Bylo povinností Pozemkového ú adu provést lustraci pozemku, když byla 
vyslovena pochybnost o legalitě vlastnických práv majitelů pozemků (…) 
 
Pozemkový ú ad měl za povinnost zjistit a prově it všechny podstatné skutečnosti v rámci 
restitučního ízení tak, aby mohl vycházet ze spolehlivě a úplně zjištěného stavu věci p i 
vydání rozhodnutí. Pozemkový ú ad nikdy neměl pravomoc neuznat a zrušit vlastnické 
právo fyzických osob k jím nabytému majetku v rozhodném období, to vždy p íslušelo 
výhradně soudu.  

 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Arch. Milana Grauová 

editelka Odboru zastupování státu a legislativy    
Státní pozemkový ú ad  

 


