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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sdělení 
 
 
Dne 3. 3. 2020 byla Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „úřad“) doručena Vaše 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: 
 
„Vážení, 
 

tímto se na Vás jako na povinný subjekt obracím se žádostí o poskytnutí informací dle zák č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

 
Konkrétně žádám o poskytnutí informací, zda Státní pozemkový úřad ve vztahu k pozemkům, 

či některém z níže uvedených pozemků: 
- parc.č. 1403/1 v k. ú. Trója, 
- parc.č. 1405 v k. ú. Trója, 
 

které jsou ve vlastnictví České republiky a s nimiž je oprávněn hospodařit Státní pozemkový úřad, 
je účastníkem soudních řízení, zejména řízení o nahrazení projevu vůle, o vydání pozemku, popř.  
o určení vlastnického práva, či jiného soudního řízení. 
 
V případě, že je Státní pozemkový úřad ve vztahu k výše uvedeným pozemkům anebo některému 
z těchto pozemků účastníkem soudního řízení (či dokonce více soudních řízení), žádám rovněž  
o poskytnutí informací, u jakého soudu jsou tato řízení vedena, pod jakými spisovými značkami, dále 
žádám o identifikaci účastníků těchto řízení a o sdělení, zda Státní pozemkový úřad vystupuje na 
straně žalující anebo žalované.“ 
 
Úřad k předmětné žádosti uvádí následující. 
 
K pozemku parc. č. 1403/1 v k. ú. Trója eviduje úřad dva aktivní soudní spory, v nichž vystupuje jako 
žalovaný. První z nich je veden u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 52 C 163/2016. Druhý 
soudní spor je veden u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 23 C 76/2017. 
 
K pozemku parc. č. 1405 v k. ú. Trója eviduje úřad rovněž dva aktivní soudní spory, v nichž vystupuje 
jako žalovaný. První z nich je veden u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 30 C 167/2019. 
Druhý soudní spor je veden u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 23 C 76/2017. 
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Pokud jde o Vámi požadovanou informaci spočívající v identifikaci účastníků výše uvedených řízení, 
sdělujeme, že podle § 8a zákona poskytne povinný subjekt osobní údaje třetích osob jen v souladu 
s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.  
 
Takovým právním předpisem je v prostředí českého právního řádu zákon č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů, který upravuje zpracování osobních údajů v souladu s obecně 
účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792 (dále jen „GDPR“). Z pohledu 
čl. 4 odst. 2 GDPR je považováno za zpracování osobních údajů mimo jiné také jejich zpřístupnění 
přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění.  
 
Zpracování (šíření) osobních údajů je pak podmíněno souhlasem subjektu těchto údajů, přičemž 
zpracování bez souhlasu subjektu údajů je možné pouze, pokud je splněna některá z podmínek 
uvedených v čl. 6 GDPR. 
 
V daném případě však k naplnění alespoň některé z podmínek uvedených v čl. 6 GDPR nedošlo  
a úřad nedisponuje ani souhlasem dotčených osob. Informaci o identifikaci účastníků výše 
uvedených řízení Vám tudíž s ohledem na právě uvedené nelze poskytnout.  
 

 
 


