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Úvod
Součástí strategického rozvoje Státního pozemkového úřadu je plánování z dlouhodobějšího
časového horizontu, potažmo stanovení si strategických cílů a úkolů úřadu. V současné době
existuje schválený plán strategických úkolů pro roky 2019–2021, který je zveřejněný na
webových stránkách úřadu. V rámci strategického rozvoje úřadu jsou schváleny strategické
úkoly z oblastí pozemkových úprav, restitucí, vodohospodářství a IT. Ke každému úkolu
z jednotlivých oblastí se vytváří tzv. logický rámec úkolu. Cílem logických rámců úkolů je získat
ucelený přehled konkrétního úkolu a kontrolu nad průběhem plnění strategického úkolu, který
vede ke splnění cílů úřadu. Logické rámce tak usnadní dosažení strategického úkolu. Logické
rámce blíže rozpracovávají schválený úkol z hlediska jednotlivých postupů a dílčích aktivit,
které vedou k dosažení strategického úkolu. O stavu plnění logických rámců, jednotlivých
aktivit k jejich naplnění, je pololetně zpracována informace a je předložena k projednání na
poradu ústředního ředitele.
Strategické úkoly zveřejněné na webových stránkách SPÚ
1. Zpracování nové koncepce pozemkových úprav 2021–2025, včetně úpravy legislativy
a souvisejících vnitřních předpisů.
Úkol je stanoven s cílem naplnění ustanovení zákonů č. 139/2002 Sb., a 503/2012 Sb.,
a naplnění současné strategie MZe. Součástí navrhované koncepce je udržet stálý trend ve
výkonnosti SPÚ při zpracování a realizaci pozemkových úprav, zvyšovat kvalitu pozemkových
úprav a prestiž v oboru.
2. Dokončení restitučních řízení zahájených podle zákona 229/1991 Sb., a návazně
příprava legislativního ukončení procesu poskytování naturálních náhrad.
Důvodem stanovení tohoto úkolu je ukončení restitučního procesu jak v úrovni správních
řízení, kterými restituční nároky vznikají, tak i ve smyslu ukončení poskytování náhradních
pozemků, vč. ukončení možnosti domáhat se nahrazení projevu vůle převést náhradní
pozemek formou žaloby a nastavit časově omezené období pro požádání o peněžitou
náhradu.
3. Nová koncepce správy závlahových a odvodňovacích zařízení v majetku SPÚ.
Součástí strategického úkolu rozvoje závlahových a odvodňovacích zařízení je vytvoření
ekonomických, případně legislativních podmínek pro jejich další rozvoj a dále organizační
a technické zajištění s tím souvisejících agend v procesu rozvoje závlah v rámci SPÚ.
4. Modernizace a obnova agendových IT systémů, včetně GIS v prostředí SPÚ.
Důvodem zařazení tohoto úkolu je zajištění modernizovaného IT prostředí, které bude
poskytovat uživatelům dostatek funkcí pro složitější operace. U agendového systému je
žádoucí na zajištěné platformě umožnit modulární rozvoj, u GIS centralizaci všech současných
funkcí do jednoho nástroje, za účelem hospodárného vynakládání prostředků i zvýšení
uživatelské přívětivosti. Součástí rozvoje IT je dodání nového personálního systému
a aktualizace ekonomického systému.

Hodnocení plnění logických rámců úkolů
Každý strategický úkol má svůj logický rámec úkolu. V logických rámcích úkolů jsou definovány
jednotlivé aktivity, které vedou k naplnění strategických cílů SPÚ. Na poradě ústředního
ředitele (dále jen PÚŘ) byl schválen úkol „zajistit pravidelné vyhodnocení plnění jednotlivých
aktivit uvedených v logických rámcích úkolů a podat o tom písemnou Informaci do PÚŘ
v pravidelných termínech (vždy k 15.1. a 15.7)“.
Součástí každého logického rámce je navržený harmonogram plnění jednotlivých dílčích
aktivit, který podléhá tomuto hodnocení.
1. Zpracování nové koncepce pozemkových úprav 2021–2025, včetně úpravy
legislativy a souvisejících vnitřních předpisů
Logický rámec úkolu „Nová koncepce pozemkových úprav“ se skládá z několika dílčích aktivit,
které byly průběžně plněny na základě ročního plánování a nastavení úkolů organizačním
jednotkám. V rámci strategie a změny koncepce pozemkových úprav se řeší dopady změn
klimatu. Prioritně se řeší lokality v oblastech postižených suchem. V rámci plánování se
průběžně zpracovávají studie odtokových poměrů a realizují se plány společných zařízení
s důrazem na zvýšení retence vody v krajině.
K 1.1.2021 je účinná legislativní změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech. V návaznosti na tuto legislativní změnu bude
provedena revize Metodického návodu k provádění pozemkových úprav a připravuje
se novelizace vyhlášky č. 13/2014 Sb.
V prosinci 2020 byla vydána nová Koncepce pozemkových úprav pro
roky 2021– 2025, která se zaměřuje více na řešení klimatických změn. Jedná se
zejména o návrhy a dimenzování opatření na budoucí klimatické podmínky, vodní
režim v krajině, řešení pozemkových úprav v několika na sebe navazujících
katastrálních územích najednou, vytváření systému polyfunkčních prvků,
využívajících synergii při ochraně krajiny před suchem, povodněmi a erozí
a v neposlední řadě prioritní řešení lokalit v oblastech postižených suchem.
Aktivita „Nová architektura VFP“ je v současné době rozpracována a plnění probíhá
etapově. První etapa obsahovala zadání VZ na zapracování přejímaných dat ve VFP
do GIS SPÚ, její odevzdání se předpokládá v květnu letošního roku (spuštění
v produkci do srpna 2021). Na základě vyhodnocení budou doplněny podmínky pro
zadání další VZ (II. etapa), která bude obsahovat rozvoj VFP. Dokončení se
předpokládá v průběhu roku 2022.
Pro rok 2021 jsou na pozemkové úpravy alokovány finanční prostředky v objemu
3 mld. Kč.
1,5 mld. Kč 2019 proinvestováno, momentální připravenost projektů stavebních prací
je okolo cca 3,38 mild. Kč.
Dokončen sběr dat Plánu společných zařízení.
Zpracován Plán opatření proti suchu prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací
hydromeliorací v horizontu do roku 2030.
Zpracována studie „Projekce klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků
PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizace vodohospodářských staveb.
Aktivní prezentace pozemkových úprav prostřednictvím „Konference pozemkových
úprav Hluboká nad Vltavou“, prostřednictvím webu „Žít krajinou“, soutěže „Žít
krajinou“, webu SPÚ, sociálních sítí, tiskových zpráv, videí.

Nastavují se postupy pro plynulé čerpání finančních prostředků a správné využívání
možných zdrojů.
Předávání společných zařízení obcím formou předávacího protokolu.
Vydávání rozhodnutí o výměně vlastnických práv.
„Koncepce pozemkových úprav“ bude i nadále sledována v rámci nově schválené Strategie
SPÚ, neboť nejsou v současné době všechny dílčí kroky dokončeny.
2. Dokončení restitučních řízení zahájených podle zákona 229/1991 Sb. a návazně
příprava legislativního ukončení procesu poskytování naturálních náhrad
Logický rámec úkolu „Dokončení restitučních řízení zahájených podle zákona č. 229/1991 Sb.
a návazně příprava legislativního ukončení procesu poskytování naturálních náhrad“ je
naplňován podle navrženého časového harmonogramu. Termíny u jednotlivých aktivit tohoto
strategického úkolu dosud neuplynuly. Plánovaný termín dokončení je stanoven na
31.12.2023, proto tento strategický cíl bude i nadále sledován v rámci nově schválné Strategie
SPÚ.
Dokončeno z původních 459 spisů za rok 2019–2020 395 spisů správní řízení,
tj. 95,9 % všech restitučních případů. Počet nedořešených případů je k 15. 1. 2021 64
z toho aktuálně nedokončitelných případů je k tomuto datu 45.
3. Nová koncepce správy závlahových a odvodňovacích zařízení v majetku SPÚ
K logickému rámci úkolu „Nová koncepce správy závlahových a odvodňovacích zařízení
v majetku SPÚ“ bylo ze strany SPÚ vyvoláno jednání s MZe (sekce vodního hospodářství).
Výsledkem jednání bylo řešit pouze závlahovou soustavu Hustopečsko - I. etapa. U tohoto
strategického úkolu došlo ke změně cíle a další dílčí aktivity v rámci tohoto úkolu plněny
nebyly. Z důvodu změny cíle bude sledováno v rámci schválené Strategie SPÚ pro období
2021–2025.
Připraven návrh legislativní úpravy zákona č. 503/2012 Sb., z důvodu možnosti
realizace nových závlahových soustav – v Poslanecké sněmovně k projednání.
Zpracován materiál k projednání na poradě ministra zemědělství k zajištění garance
budování závlah ze strany SPÚ.
Zpracováno posouzení variant z hlediska vlastnických struktur a budoucího způsobu
provozování závlahových soustav.
Zadáno provedení analýzy možnosti využití KoPÚ v procesu budování závlahových
soustav.
Provedena analýza možnosti využití KoPÚ v procesu budování závlahových soustav.
4. Modernizace a obnova agendových IT systémů, včetně GIS v prostředí SPÚ
Další úkol, který byl v souvislosti s plněním logických rámců úkolů sledován, byla
„modernizace a obnova agendových IT systémů“. Tento sledovaný cíl je v současné době
téměř dokončen, jednalo se o 4 dílčí aktivity, které byly postupně řešeny.
Realizoval se „Upgrade ekonomického systému MD NAV“
Dokončena implementace nového agendového systému, který je již v ostrém provozu.

Zaveden nový personální systém.
Zaveden nový intranetový portál SharePoint jehož součásti jsou zápisy z porad
včetně úkolovníků jednotlivých organizačních útvarů a jednotek a včetně evidence
vnitřních řídících předpisů.
Hotový cílový koncept GIS a dílo předané k testování. Ostrá verze a její nasazení se
předpokládá k 31. 8. 2021.
Vzhledem k tomu, že celý tento strategický úkol je téměř dokončen, nyní zbývá pouze dokončit
finální podobu systému GIS, není potřebné ho v rámci nové „Strategie SPÚ“ dále sledovat.

Závěr
Státní pozemkový úřad zpracoval novou Strategii SPÚ pro roky 2021-2025, která přebírá
dosavadní strategické cíle. Nová strategie zároveň identifikovala i nové cíle, a proto současná
podoba sledování naplňování strategických cílů bude ukončena.
Závěrem tedy lze konstatovat, že jednotlivé dílčí aktivity k logickým rámcům úkolů byly
průběžně dle harmonogramů plněny. V řešení nadále zůstávají strategické cíle týkající se
pozemkových úprav, restitucí a závlah. Strategický cíl týkající se modernizace IT je téměř
dokončen a není potřeba ho nadále sledovat v rámci nové strategie.

