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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – sdělení 
 
Vážená paní magistro, 
 
dne 23. 1. 2021 byla ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) doručena Vaše žádost podaná 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zaevidovaná pod 
č. j. SPU 022904/2021, kterou žádáte: 
 
„1. o sdělení, jaká byla celková výměra zemědělské půdy ve vlastnictví státu ke dni 31. 12. 2001 a ke dni 
31. 12. 2020, 

 

2. o sdělení, jaká výměra zemědělské půdy ve vlastnictví státu byla ke dni 31. 12. 2001 a ke dni 

31. 12. 2020 propachtována nebo pronajata státem. 
 

Zemědělskou půdou se ve smyslu této žádosti rozumí pozemky, které náležejí do zemědělského půdního 
fondu (tedy orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty). 
 

Pokud máte k dispozici alespoň částečně informace, prosím o jejich poskytnutí.“ 
 

 

Ústředí SPÚ k Vaší žádosti sděluje toto: 
 
Předně považujeme za nutné Vás upozornit, že SPÚ disponuje pouze informacemi, které se váží 
k pozemkům ve vlastnictví státu, s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit. Pokud se týká takovýchto pozemků, 
pak SPÚ vede statistiky bez rozdílu druhů pozemků, tj. následující hodnoty obsahují i další druhy pozemků, 
které náležejí pod režim zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha, vodní 
plocha, lesní pozemek a také pozemky ve zjednodušené evidenci, které jsou v katastru nemovitostí 
zapsány bez druhu pozemku). 
 
Ad) 1 
K datu 31. 12. 2001 bylo ve správě tehdejšího Pozemkového fondu České republiky 769 704 ha, k datu 
31. 12. 2020 byl SPÚ příslušný hospodařit se 128 938 ha. 
 
Ad) 2 
K datu 31. 12. 2001 bylo pronajato 753 499 ha, k datu 31. 12. 2020 pak 109 733 ha. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Klanica 
ředitel Odboru správy majetku státu 
Státního pozemkového úřadu 

 
 
 
 
 
 


