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Oznámení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Dne 24. 2. 2020 obdržel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecká kraj, Vaši 
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to v následujícím znění: 
 
„Žádám Vás o poskytnutí seznamu pozemků vhodných k převodu podle zákona č. 229/1991 Sb.. 
tj. k uspokojení restitučních nároků oprávněných osob, a to pozemků v Královéhradeckém kraji. 
 
Máte-li k dispozici ocenění všech těchto pozemků, např. z důvodu předchozího marného nabídnutí pozemků 
do veřejných nabídek dle zákona č. 229/1991 Sb., pak žádáme o zaslání pouze seznamu s pozemky, jejichž 
cena je vyšší než 87.000,00 Kč. 
 
Seznam pozemků můžete zaslat do datové schránky společnosti, e-mailem na adresu 
arne.feber@abrahampartneri.cz nebo jinou vhodnou elektronickou cestou.“ 
 
Státní pozemkový úřad tímto Vaši žádost odkládá, neboť dle § 2 odst. 4 zákona se povinnost  poskytovat 
informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
 
Za vytvoření nové informace lze přitom dle judikatury Nejvyššího správního soudu považovat taktéž 
kvalifikované zpracování zdrojových informací, které povinný subjekt má k dispozici, z nichž by bylo možné 
informaci žadatelovi poskytnout, nicméně jejich zpracování nelze provést jednoduchou operací, která by 
spočívala v pouhém mechanickém shromáždění a následném uzpůsobení informací k předání.  
 
Nutno dodat, že nabídka pozemků vhodných k převodu podle zákona č. 229/1991 Sb. se stanoví v rámci 
Státního pozemkového úřadu centrálně a nejbližší datum vyhlášení tohoto typu nabídky je stanoveno 
k 6. 3. 2020. Státní pozemkový úřad informace o pozemcích nabízených k převodu nejen podle 
zákona č. 229/1991 Sb. zveřejňuje na svých internetových stránkách, a to formou vyhledávacího formuláře 
https://www.spucr.cz/nabidky/filter/typ/pozemky. Typy a termíny nabídek naleznete na odkazu 
https://www.spucr.cz/nabidky/prehled-terminu. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Jolana Miškářová 
zástupce ředitele a 
vedoucí oddělení převodu majetku státu 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

DATOVÁ ZPRÁVA, EMAIL 

 

Abraham & Partneři,  

advokátní kancelář s.r.o. 

JUDr. Martin Abraham, advokát 

 

DS: v32sh3h 

arne.feber@abrahampartneri.cz   
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