
 

 

1 / 2 

 
 

Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše značka: SPU 087637/2022 
Spis. značka: SZ SPU 070813/2022 
 
Vyřizuje.:  Mgr. David Horn 
Tel.:  +420 729 922 525 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  D.Horn1@spucr.cz 
 
Datum:  14. 3. 2022 
 
 
 
 

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů – sdělení 
 

 

Vážená paní inženýrko,  
 

dne 1. 3. 2022 byla Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „SPÚ“) doručena Vaše žádost 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zaevidovaná pod č. j. SPU 070813/2022, 
v následujícím znění: 
 
„Dovolím si požádat o sdělení, zda na základě výsledku kontroly 99/07 NKÚ, kterým tento úřad 
konstatoval nezákonné převedení majetku státu na osoby, které nebyly v postavení 
oprávněných osob, podal Fond trestní oznámení a dále, jaká opatření k zamezení uvedeného 
nezákonného postupu přijal. 
 

Dále se SPÚ obracím jako na „právního nástupce" Fondu o sdělení, zda Fond měl povinnost 
zkoumat oprávněnost nároků uplatněných oprávněnými osobami i vletech 2010 - 2012. V 

případě, že tomu tak nebylo, pak žádám o sdělení, na základě jakého předpisu tato povinnost 
Fondu zanikla.“ 
 
SPÚ k předmětné žádosti uvádí následující: 
 
V dostupných interních evidencích trestně právní agendy ústředí SPÚ nebylo za dotazované 
období dohledáno žádné trestní oznámení, které by bylo učiněno na základě výsledků 
Kontrolních závěrů z kontrolních akcí 99/07 Hospodaření Pozemkového fondu  České 
republiky s majetkem státu. Je však třeba zohlednit dobu, která uběhla od vydání kontrolních 
závěrů a přechod agendy Pozemkového fondu ČR jako právnické osoby sui generis na SPÚ 
jako organizační složku státu, kdy SPÚ může vycházet pouze ze záznamů tak jak byly učiněny 
a předány Pozemkovým fondem ČR. 
 
Zároveň se ústředí SPÚ nepodařilo dohledat žádné informace o tom, jaká opatření byla přijata 
ve vztahu k výsledkům Kontrolních závěrů z kontrolních akcí 99/07 Hospodaření 
Pozemkového fondu  České republiky s majetkem státu. Z pohledu ústředí SPÚ se tak jedná 
o neexistující informaci, kterou s odkazem na § 2 odst. 4 InfZ nelze dle tohoto zákona 
poskytnout. InfZ se totiž vztahuje pouze na informace zaznamenané na jakémkoliv nosiči, 

 

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 

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

Odbor zastupování státu a legislativy 
 



 

 

2 / 2 

zejména na obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě 
nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 
 
Jde-li o Váš poslední dotaz, Pozemkový fond ČR postupoval při posuzování oprávněnosti 
nároků uplatněných oprávněnými osobami v souladu s právní úpravou platnou a účinnou 
v rozhodném období. Stejně tak postupuje při své činnosti Státní pozemkový úřad jako 
nástupnická organizace Pozemkového fondu ČR. 
 
 
S pozdravem 
 

 

 

 

Mgr. Xenia Veselá 

ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy 
Státní pozemkový úřad 

 

 


