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Sdělení k Vaší žádosti ze dne 14. 3. 2022 o poskytnutí informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „InfZ“) 
 
 
dne 14. 3. 2022 obdržel Státní pozemkový úřad Vaši žádost z téhož dne podanou podle InfZ, 
zaevidovanou pod č. j.: SPU 088422/2022, jež byla na výzvu Státního pozemkového úřadu 
upřesněna dne 28. 3. 2022 a v níž jste požádala o poskytnutí následujících informací: 
 
„1. na základě jaké právní úpravy Pozemkový fond vydával náhradní pozemky; 
 
2. jaké vnitřní předpisy Pozemkový fond vydal a měl se jimi řídit ve věci vydávání náhradních 
pozemků, viz zaslané nálezy NKÚ; žádám poskytnutí všech vnitřních předpisů, viz zpředu; 
 
3. počet vydaných náhradních pozemků na území HMP v letech 2010 - 2012 (včetně sdělení 
úhrnné výměry), které Fond vydal bez toho, že by bylo vedeno řízení o vydání náhradního 
pozemku soudem; 
 
4. počet vydaných náhradních pozemků na území HMP v letech 2010 - 2012 postupem 
soudního řízení (včetně sdělení úhrnné výměry); 
 
5. počet náhrad za nevydané pozemky v penězích a celkovou výši v Kč za období 2010 - 2012; 
 
6. jakým způsobem Pozemkový fond zjednal nápravu ve věci výsledku kontroly 99/07 NKÚ, 
kterým tento úřad konstatoval nezákonné převedení majetku státu na osoby, které nebyly 
v postavení oprávněných osob a nebo zda nebyla náprava sjednána (tedy nezákonný stav 
zůstal zachován).“ 
 
Ústředí SPÚ k Vaší žádosti sděluje následující. 
 
K Vašemu dotazu pod bodem 1. žádosti ústředí SPÚ uvádí, že Pozemkový fond ČR ve věci 
restitučních nároků postupoval podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů  
k půdě a jinému zemědělskému majetku, v tehdy platném znění, (dále jen „zákon  
č. 229/1991 Sb.“). 
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Pokud se týká Vašeho požadavku pod bodem 2. žádosti, ústředí SPÚ uvádí, že v této věci, 
vzhledem k období, z kterého jsou metodické materiály požadovány, oslovilo s žádostí  
o spolupráci Národní archiv. Do současné doby však nebylo ze strany Národního archivu  
na předmětnou žádost reagováno. S ohledem na tuto skutečnost bude v této části na Vaši 
žádost o informace adekvátně reagováno poté, co ústředí SPÚ obdrží od Národního archivu 
odpověď. 
 
K Vašemu dotazu uvedenému v bodě 3. žádosti ústředí SPÚ uvádí, že v roce 2010 - 2012 
bylo v režimu zákona č. 229/1991 Sb. vydáno 17 pozemků o úhrnné výměře 71.068 m², 
přičemž v režimu § 7 odst. 1 písm. a) 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, v tehdy 
platném znění, bylo vydáno 71 pozemků o úhrnné výměře 418.574 m². 
 
Ohledně bodů 4., 5. a 6. Vaší žádosti o poskytnutí informací Vás ústředí SPÚ informuje,  
že v této části vydalo rozhodnutí o odmítnutí žádosti, č. j.: SPU 129678/2022, na které v plném 
rozsahu odkazuje. 
 
 
S pozdravem 

Mgr. Xenia Veselá 
ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy                 
Státní pozemkový úřad 

 
v z. 
 
Mgr. Linda Dušková 
zástupkyně ředitelky odboru 
vedoucí Oddělení sporné agendy 
Státní pozemkový úřad 


