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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – sdělení 
 
 
Vážený pane, 
 
dne 12. 1. 2021 byla ústředí Státního pozemkového úřadu (dále též „SPÚ“) doručena Vaše 
žádost podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění (dále též „InfZ“), zaevidovaná pod č. j. SPU 010580/2021, kterou požadujete: 
 
„1) Sdělení, zda jsou níže uvedené nemovitosti PK část parc. č. 4748, role o výměře 82.584 
m2 (dle KN parc. č. 4678/1, orná půda, 4748/47, orná půda, 4748/48, ost. pl., 4748/49, orná 
půda, 4748/50, orná půda, 4748/51, ost. pl., 4748/52, ost. pl., 4748/53, ost. pl., 4748/54, orná 
půda, 4748/55, ost. pl., 4748/57, orná půda, 4748/58, orná půda, 4748/59, orná půda, 4748/60, 
ost. pl., 4748/63, orná půda, 4748/65, zast. pl., 4748/66, zast. pl., 4748/69, zast. pl., 4748/70, 
zast. pl., 4748/74, zast. pl., 4748/77, orná půda, 4748/78, orná půda, 4748/79, orná půda, 
4748/80, ost. pl., 4748/81, orná půda, 4748/82, orná půda, 4748/83, orná půda, 4748/85, zast. 
pl., 4748/86, ost. pl., 4748/87, zast. pl., 4748/88, ost. pl., 4748/89, ost. pl., 4748/90, ost. pl., 
4748/91, ost. pl., 4748/92, ost. pl., 4748/93, ost. pl. 4748/94, ost. pl., 4748/95 - 4748/120, ost. 
pl., 4748/122 - 4748/185, ost. pl., 4748/186, orná půda, 4748/187, ost. pl., 4748/188 - 
4748/191, orná půda, 4748/193, ost. pl., 4748/195 - 4748/198, zast. pl., 4748/200 - 4748/223, 
ost. pl., 4748/224, zast. pl., 4748/225, ost. pl., 4748/227 - 4748/230, ost. pl., 4748/232 - 
4748/238, ost. pl., 4748/240 - 4748/248, zast. pl., 4748/249 - 4748/288, orná půda, 4748/289 
- 4748/294, zast. pl., 4748/296 - 4748/297, zast. pl., 4748/299 - 4848/304, zast. pl., 4748/305 
- 4748/307, orná půda, 4748/308 - 4748/315, ost. pl., 4748/317, ost. pl., 4748/318. ost. pl., 
4748/346, orná půda, 5103/1 - 5103/6, ost. pl., 5103/8 - 5103/12, ost. pl., 5103/14, ost. pl., 
5103/17 - 5103/26, ost. pl.), v k.ú. Smíchov, obec Praha (dále jen „pozemky“), dotčeny 
probíhajícím restitučním řízením, které dosud nebylo skončeno? 
 
2) Pokud je odpověď na první otázku kladná, žádám o sdělení, kdy byl tento restituční nárok 
uplatněn, jakými oprávněnými osobami a v jaké fázi se toto řízení nachází, případně kdy lze 
předpokládat rozhodnutí o tomto nároku? 
 
3) Sdělení, zda se některá z oprávněných osob domáhá v rámci soudního řízení (vyjma řízení 
vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 305/2019) změny rozhodnutí 
Státního pozemkového úřadu, jehož předmětem je rozhodnutí o nevydání předmětných 
pozemků? 

 

Purkyt & Co., advokátní a mediační 

kancelář 

JUDr. Martin Purkyt, advokát 

náměstí 14. října 496/13 

150 00   Praha 5 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Odbor zastupování státu a legislativy 
 



 

 

2 / 3 

 

4) Pokud je odpověď na třetí otázku kladná, žádám o specifikaci těchto soudních řízení (soud 
a spisová značka), jakož i sdělení, v jaké fázi se tato soudní řízení nachází? 
 
5) Sdělení, zda se některá z oprávněných osob domáhá v rámci soudního řízení změny 
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, jehož předmětem je rozhodnutí o nevydání 
pozemků, které se nachází v blízkosti výše specifikovaných pozemků, a/nebo s nimi funkčně 
souvisí?“ 
 
Na základě výzvy ze dne 18. 1. 2021, č. j. SPU 007998/2021, bylo následně z Vaší strany 
upřesněno, že formulaci otázky pod bodem č. 5 upřesňujete na „sousední pozemky výše 
specifikovaných pozemků, které jsou s nimi funkčně souvislé“. 
 
Ústředí SPÚ k Vaší žádosti sděluje následující: 
 
K bodu č. 1 a 2: 
 
Vámi dotazované pozemky jsou v současnosti dotčeny restitučním nárokem č. j. PÚ 1107/92/2 
na vydání id. 7/9 pozemku PK parc. č. 4748 v k. ú. Smíchov, který doposud nebyl v podílu 1/24 
vyřešen. Nárok uplatnilo dne 23. 12. 1992 celkem 19 oprávněných osob. V průběhu správního 
řízení byla ve vztahu k předmětné nemovitosti vydána rozhodnutí: 
 

- č. j. PÚ 2019/93 ze dne 4. 6. 1993 (nabytí právní moci dne 29. 6. 1993), kterým byla 
schválena dohoda o vydání id. podílu ve výši 43/72 k parcele KN parc. č. 4748/1  
o výměře 82 584 m2 k.ú. Smíchov, 
 

- č. j. PÚ 1107/92/33 ze dne 6. 1. 2020 (nabytí právní moci dne 13. 1. 2020), kterým 
nebyl vydán id. podíl ve výši 10/72 k části pozemku PK parc. č. 4748 o výměře  
82 584 m2 (dle KN Vámi uvedené nemovitosti) k.ú. Smíchov, oprávněné osobě přísluší 
náhrada. 
 

Nelze dokončit pouze rozhodnutí o id. podílu ve výši 1/24 k části pozemku PK parc. č. 4748 
o výměře 82 584 m v k. ú. Smíchov z důvodu řešeného právního nástupnictví po jedné 
z oprávněných osob. 
 
Dalšími rozhodnutími: 

- č. j. PÚ 1940/97 ze dne 9. 9. 1997 (nabytí právní moci dne 27. 10. 1997),  
- č. j. PÚ 608/01 ze dne 28. 2. 2001 (nabytí právní moci dne 23. 4. 2001),  

 
byl uplatněný nárok na vydání id. podílu ve výši 43/72 k pozemku PK parc. č. 4748  
k.ú. Smíchov vyřešen v celé výměře, 
 
a rozhodnutími: 

- č. j. PÚ 1107/92/12 ze dne 12. 1. 2015 (nabytí právní moci dne 26. 1. 2015),  
- č. j. PÚ 1107/92/20 ze dne 8. 7. 2016 (nabytí právní moci dne 12. 7. 2016),  
- č. j. PÚ 1107/92/22 ze dne 5. 4. 2017 (nabytí právní moci dne 29. 4. 2017),  
- č. j. PÚ 1107/92/32 ze dne 6. 12. 2019 (nabytí právní moci dne 12. 12. 2019),  

 
byl uplatněný nárok na vydání id. podílu ve výši 13/72 k pozemku PK parc. č. 4748  
k.ú. Smíchov vyřešen v celé výměře. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci řízení č. j. PÚ 1107/92/2 není dokončen uplatněný 
nárok ve výši 1/24 k části pozemku PK parc. č. 4748 o výměře 82 584 m2 k.ú. Smíchov. 
 
Jde-li o sdělení totožnosti konkrétních oprávněných osob, podle § 8a InfZ poskytne povinný 
subjekt osobní údaje třetích osob jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich 
ochranu.  
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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 SPÚ nedisponuje ani souhlasem dotčených 
osob.  
 
Vzhledem k právě uvedenému tak nelze poskytnou informaci o totožnosti oprávněných osob. 
 
K bodu č. 3 a 4: 
 
Proti rozhodnutí č. j. PÚ 1107/92/33 ze dne 6. 1. 2020, kterým nebyl vydán id. podíl ve výši 
10/72 k části pozemku PK par. č. 4748, byla podána žaloba k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 
vedená pod sp. zn. 31 C 105/2020. Toto řízení je v současnosti vedeno v I. stupni před 
zmíněným soudem. Žalovaná je Česká republika – Státní pozemkový úřad. 
 
K bodu č. 5 
 
Vzhledem k tomu, že pro poskytnutí informací požadovaných pod bodem č. 5 je nutná 
spolupráce několika pracovišť, prodlužujeme ve smyslu § 14 odst. 7 písm. a) InfZ lhůtu pro 
vyřízení této části žádosti o deset dní. 
 
Zároveň Vás upozorňujeme, že ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 
může povinný subjekt (tj. Státní pozemkový úřad) žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé 
vyhledání informací (Sazebník nákladů je uveden na internetových stránkách Státního 
pozemkového úřadu, tj. www.spucr.cz). 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Xenia Veselá 
Ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy                 
Státní pozemkový úřad 
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