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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“) 
 
 
Vážená paní, 
 
dne 16. 3. 2022 obdržel Státní pozemkový úřad Vaši žádost ze dne 14. 3. 2022 podanou podle 
InfZ, zaevidovanou pod č. j.: SPU 090786/2022, v níž požadujete v návaznosti na popsanou 
věc poskytnout následující informace: 
 
„Tímto navazuji na informaci č. SPU 087637/2022 ze dne 14. 3. 2021. Uvádíte informaci,  
že „Pozemkový fond ČR postupoval při posuzování oprávněnosti nároků uplatněných 
oprávněnými osobami v souladu s právní úpravou platnou a účinnou v rozhodném období.“ 
Z nálezů NKÚ je nepochybně prokázáno, že PF ČR postupoval, a to opakovaně, v rozporu 
s právní úpravou, na kterou se odkazujete, resp. ani neuvádíte, kterou právní úpravou se Fond 
řídil. Tedy i v této části prosím o informaci. 
 
…Opakovaně Vás tedy žádám o sdělení, zda Fond měl, jak uvádí závěr NKÚ, povinnost 
zkoumat oprávněnost nároků uplatněných oprávněnými osobami i v letech 2010 - 2012. 
V případě, že tomu tak nebylo, pak žádám o sdělení, na základě jakého předpisu tato 
povinnost Fondu zanikla.“ 
 
Ústředí SPÚ k Vaší žádosti sděluje následující. 
 
K Vašemu dotazu, spočívajícímu ve sdělení informace, kterou právní úpravou se Pozemkový 
fond ČR řídil při posuzování oprávněnosti nároků uplatněných oprávněnými osobami, 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. 
 
Pokud se týká Vašeho požadavku na poskytnutí informace, zda měl Pozemkový fond ČR 
povinnost zkoumat oprávněnost nároků uplatněných oprávněnými osobami i v letech  
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2010 - 2012, ústředí SPÚ Vás informuje, že v této části vydalo rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
č. j.: SPU 102101/2022, na které v plném rozsahu odkazuje. 
 
 
S pozdravem 

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

 
 


