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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Vážený pane XXXXX, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel Vaši žádost 
ze dne 4. 8. 2020 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, doručenou dne 10. 8. 2020 pod č.j. SPU 287253/2020, ve věci převodů 
pozemků na obce Srní, Modrava a Horská Kvilda, cit.: „… 

1) Konkrétně žádám o sdělení, zda obce Srní, Modrava a Horská Kvilda v okrese Klatovy, 
požádaly v období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2020, o převody pozemků z SPÚ na uvedené obce. 
Tyto žádané pozemky byly pak následně bez dalšího převedeny na obec, která o tyto pozemky 
požádala. 

2) Dále žádám o informaci kolikrát a kdy každá z těchto tří obcí v uvedeném období o převod 
pozemků do vlastnictví obce zažádala. 

3) Dále žádám o informaci, zda byl někdy pozemek sice převeden, ale později byl vrácen zpět 
na SPÚ. 

4) Dále žádám o informaci, zda se někdy stalo, že žádosti některé z těchto obcí o převod 
pozemků v jejich obvodu nebylo vyhověno. Tím jsou myšleny ty případy, kdy pozemky nebyly 
vydány jen z důvodu nesouhlasu SPÚ. Pokud se tak stalo, tak z jakého důvodu nebylo obci 
vyhověno a k převodu nedošlo. 

5) Dále žádám informaci, kolik pozemků každá jednotlivá obec získala celkem ve výše uvedeném 
období.“ 

K Vašim dotazům v žádosti uvádíme následující. 

Ad. 1. Obce Srní a Modrava v období 1. 1. 2012 až 31. 3. 2020 zažádaly o bezúplatný převod 
pozemků s nimiž má nebo měl příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad (SPÚ). Jednalo 
se o převody na základě § 7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů (ZSPÚ) a § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., o 
podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o 
změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.  

Obec Horská Kvilda ve zmiňovaném období nepodala žádnou žádost o převod pozemků 
od SPÚ. Předmětné žádosti se vždy posuzovaly individuálně dle platné legislativy, aktuální 
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v daném období. Došlo tedy jak k uzavírání smluv a převodům pozemků na předmětné obce, 
tak k zamítání převodů pozemků. 

Ad. 2. Obec Horská Kvilda v předmětném období nepodala žádnou žádost o převod pozemků 
od SPÚ. Obec Srní podala 1 žádost o bezúplatný převod pozemků, konkrétně dne 25. 9. 2013. 
Obec Modrava podala celkem 10 žádostí o bezúplatný převod pozemků. Žádosti podala 
ve dnech 22. 11. 2012, 4. 12. 2012, 19. 7. 2013, 23. 7. 2013, 14. 8. 2013, 28. 12. 2015, 
28. 4. 2016 a 9. 12. 2016. 

Ad. 3. Žádná z dotčených obcí ve sledovaném období nevracela převedené pozemky zpět 
do vlastnictví státu. 

Ad. 4. Obec Srní zažádala celkem o 58 pozemků, převedeny byly 3 pozemky. Obec Modrava žádala 
o 88 pozemků, převedeno bylo 5 pozemků. Upozorňujeme, že o některé pozemky žádala obec 
Modrava duplicitně, tedy stejné pozemky se objevily ve více žádostech. Žádostem nebylo 
vyhověno z několika důvodů. 

U žádostí dle § 7 odst. 1 písm. f) ZSPÚ bylo rozhodující stanovisko Správy Národního parku 
Šumava (NPŠ) a zařazení jednotlivých pozemků do zón ochrany přírody v NPŠ. Dne 1. 6. 2017 
pak nabyl účinnosti zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v novelizovaném znění (zákonem č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), jímž je mj. stanoveno, že nelze 
zcizit pozemky na území národních parků.  

U žádostí dle § 7 odst. 1 písm. a, b, c, d a e) ZSPÚ prozatím nebylo vyhověno z důvodu 
probíhajících soudních sporů o dotčené pozemky. Některé z těchto pozemků pak zanikly 
po do katastru nemovitostí zapsaných pozemkových úpravách. 

Ad. 5. Obec Horská Kvilda nezískala ve sledovaném období žádný pozemek od SPÚ. Obec Srní 
získala bezúplatným převodem 3 pozemky. Obci Modrava bylo převedeno bezúplatně celkem 
5 pozemků. 

S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Jiří Papež 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Plzeňský kraj 
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- - - 
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