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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

představujeme vám letošní 
první vydání našeho občasníku. 
Jarní i letní dohromady. Když 
už jsme si jako společnost 
mysleli, že to nejhorší máme za 
sebou a tolik obávaný Covid-19 
se stal běžnou součástí našich 
životů,  poslední únorový týden 

Přeji vám příjemné čtení.

Závěrem mi dovolte popřát vám hezké 
letní dny a poděkovat za spolupráci v 
uplynulém půlroce.

Ing. Martin Vrba 
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu 

nás přesvědčil o opaku. Mezinárodní situace v Rusku a na Ukraji-
ně eskalovala ve válku, jejíž následky pociťuje každý z  nás. 
Konflikt na Ukrajině výrazně ovlivňuje hospodářskou situaci v 
Česku a rekordní inflace se dotýká také našeho úřadu. 

šího zadavatele veřejných zakázek 
Neplejtváka či ocenění Zlatý rýč od 
Nadace partnerství za nejvyšší počet 
vysázených stromů v  kategorii veřej-
né instituce. Stali jsme se také prvním 
úřadem, který postoupil přezkum 
naplňování metodiky Zavádění řízení 
kvality ve služebních úřadech a 
úspěšně ji splnil. Naši snahu být 
profesionálním a moderním úřadem 
tak ocenili odborníci napříč spektrem. I 
nadále nás čeká mnoho zajímavých 
projektů. Už v  dalším čísle si budete 
moci přečíst první ze série rozhovorů 
se starosty obcí a jejich zkušenost s 
realizací nejen pozemkových úprav.

Přestože nás začátkem roku zpomalilo rozpočtové provizorium, i 
nadále pracujeme na zvelebování českého venkovského prostoru 
a s našimi realizacemi v krajině se jistě během letního putování po 
republice setkáte. Na našem webu můžete najít projekty, které 
realizujeme v rámci Národního plánu obnovy. Prostředky z NPO 
jsou cíleny na budování opatření k ochraně životního prostředí, k 
adaptaci krajiny na klimatickou změnu a na opatření k posílení 
biodiverzity.

Máme také radost, že se naše slova naplnila a semináře i konfe-
rence se z  online prostředí přenesly opět do osobní roviny. Už 
jsme se viděli na veletrhu Silva Regina v Brně, na XXII. Konferenci 
pozemkových úprav v Harrachově a 16. června na Žofíně během 
kontaktního dne se starosty SMO ČR. O tom, jak akce probíhaly si 
můžete přečíst na následujících stránkách. 

Na Konferenci pozemkových úprav jsme také slavnostně pokřtili 
naši výroční knihu – 30 let pozemkových úřadů, která bude 
koncem léta připravena k  distribuci. První půlrok se nesl ve 
znamení několika úspěchů. Stihli jsme převzít ocenění za nejlep-

Státní pozemkový úřad (SPÚ) prezentoval svou činnost v rámci kontaktního dne pro starosty, který se uskuteč-
nil ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 12h na pražském Žofíně. Kontaktní den starostů poprvé uspořádal Svaz měst a 
obcí České republiky. Státní pozemkový úřad tuto příležitost k prezentaci uvítal, neboť právě zástupci samo-
správ, pro které byl kontaktní den určen, patří mezi jednu z nejdůležitejších partnerských skupin SPÚ. 

SPÚ NA KONTAKTNÍM DNI 
STAROSTŮ SMO ČR 
V PRAZE NA ŽOFÍNĚ

celý článek...

Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Nymburce uspořádala ve spolupráci s Českou zemědělskou společností – 
pobočný spolek Nymburk a Agrární komorou Nymburk dne 8. 6. 2022 již 7. ročník akce s názvem „Cyklotoulky Polabím 
za pozemkovou úpravou“. Cyklistická trasa měla celkem 14 zastávek a vedla přes vybudovaná společná zařízení v rámci 
komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálním území Kněžice, Dubečno a Osek. Spolupráce zaměstnanců SPÚ 
Pobočky v Nymburce si dlouhodobě váží starosta obce Kněžice, pan Milan Kazda, který ke KoPÚ dodává „Obrovskou 
výhodou KoPÚ je přesná evidence a identifikace v terénu, nejenom obecních pozemků, podle které se nám po letech 
konečně podařilo sepsat správně nájemní smlouvy. Další velkou výhodou je zpřístupnění jednotlivých pozemků pro 
vlastníky a nájemce.“

JAK SE SEZNÁMIT S POZEMKO-
VÝMI ÚPRAVAMI JINAK 
ANEB „CYKLOTOULKY POLABÍM 
ZA POZEMKOVOU ÚPRAVOU“

celý článek...

Státní pozemkový úřad (SPÚ) představí opět po roce svoji činnost na mezinárodním agrosalonu Země živitelka 
v Českých Budějovicích s podtitulem „Budoucnost české krajiny“. Letošní ročník se koná ve dnech 25. - 30. 
srpna 2022. Návštěvníky seznámíme s činností úřadu, vysvětlíme, co vše obnáší proces pozemkových úprav, 
poradíme, jak postupovat například při směnách pozemků či nahlášení erozní události na zemědělské půdě. 
Právě pozemkové úpravy jsou jednou z nosných agend SPÚ. V jejich rámci se mimo jiné realizují zařízení proti 
negativním dopadům klimatické změny, zejména sucha a povodní, a další přírodě blízká opatření, která jsou v 
souladu s vládou schválenou koncepcí boje proti suchu.

ZEMĚ ŽIVITELKA 2022

celý článek...

Státní pozemkový úřad (SPÚ) uspořádal XXII. Konferenci pozemkových úprav, na které nad aktuálními tématy 
v této oblasti společně diskutují zástupci obcí a další zájemci o pozemkové úpravy, zemědělci, odborníci, 
projektanti, zhotovitelé, ale i široká veřejnost. Letošní, již XXII. ročník konference s podtitulem „Adaptace krajiny 
na budoucí podmínky“, se konal pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a navázal na poslední 
ročník, který proběhl v roce 2019 v Hluboké nad Vltavou. Všichni přítomní se shodli, že pozemkové úpravy jsou 
jedinečným nástrojem a je třeba, aby je stát nadále podporoval jak legislativně, tak především finančně.

XXII. KONFERENCE 
POZEMKOVÝCH ÚPRAV

celý článek...

Národní zemědělské muzeum připravilo pro návštěvníky v letním období poutavý program v podobě zajímavých výstav a 
víkendových akcí. Kromě hlavní výstavní budovy v Praze na Letné má muzeum dalších pět poboček – Čáslav, zámek 
Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě.  Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou 
vědecko-výzkumnou a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho obory v celé šíři. Muzeum každoroč-
ně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. Vyberte si tu svou a vyrazte za zábavou i poznáním! Tisková 
mluvčí muzea Mgr. Jitka Taussiková doporučuje: „Zveme vás do NZM Valtice na výstavu věnovanou G. J. Mendelovi, 
zakladateli genetiky, šlechtiteli a ovocnáři, jehož 200. výročí narození si tento rok připomínáme.“

DO MUZEA
NEJEN V LÉTĚ

celý článek...

Státní pozemkový úřad (SPÚ) se opět zúčastní putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova, 
14. ročníku, na kterém spolupracuje celá země. V sobotu 18. června 2022 v 11 hodin jej slavnostně zahájil 
spolek Cestami proměn a jeho partneři v nádherném prostoru Strahovského kláštera, za jeho vlídné a velmi 
vstřícné spolupráce. SPÚ do 14. ročníku přihlásil 2 realizace, a to Lokální biocentrum Kroužek v Jihomorav-
ském kraji a Vodní nádrž a biocentrum Tlustý, Mohelno a Kladeruby nad Oslavou na Vysočině.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 
MÁ VLAST – CESTAMI PROMĚN

celý článek...

Otázka řešení problémů krajiny v rámci stávajících klimatických změn vedla ke společné schůzce mezi 
Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) a Českou komorou architektů za účelem projednání návrhu společného 
postupu řešení týkajícího se právě této problematiky. Zajímavým bodem byla diskuse nad faktem, že územně 
plánovací dokumentace (ÚPD), územní studie krajiny a pozemkové úpravy jsou dokumenty samostatně 
důležité, ale vzájemně ne vždy koordinované.

ČESKÁ KOMORA 
ARCHITEKTŮ

celý článek...

V rámci Národního plánu obnovy (NPO) je pro pozemkové úpravy z NPO vyčleněna 1 MILIARDA Kč, jejíž čerpání je rozlože-
no do tří let. Pro rok 2021 byla připravena částka v objemu 100 mil. Kč, v roce 2022 by rozpočet pozemkových úprav měla 
posílit částka ve výši 300 mil. Kč a v roce 2023 částka ve výši 600 mil. Kč. SPÚ do konce roku 2023 zrealizuje opatření 
ochrany životního prostředí a adaptace na změnu klimatu na alespoň 150 ha (protierozní opatření pro eliminaci nepřízni-
vých účinků povrchového odtoku vody: příkopy, průlehy, meze, travnaté pásy a jiné retardační prvky, opatření zadržující 
vodu v krajině formou projektů modré infrastruktury, jako jsou realizace mokřadů, tůní, revitalizace vodních toků a akumu-
lačních vodních nádrží) a opatření zelené infrastruktury podporující biodiverzitu na alespoň 90 ha (prvky ÚSES: biocentra, 
biokoridory, interakční prvky a další výsadby zeleně mimo les a v zemědělské krajině). A jaká opatření byla zrealizována?

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

celý článek...

Datlab vyhlásil nejlepší zadavatele veřejných zakázek za poslední 3 roky. Státní pozemkový úřad (SPÚ) získal první místo 
v kategorii Státní Správa. Ocenění a pomyslného „Neplejtváka“ převzal z rukou vedoucího projektu Jiřího Skuhrovce 
ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba společně s Janou Vokřálovou, ředitelkou Odboru veřejných zakázek.

„Velmi si vážíme tohoto ocenění. V průměru Státní pozemkový úřad zadá 2300 zakázek ročně na všech úrovních úřadu.  I 
proto je důležité mít nadstandardně nastaveny všechny interní procesy a ke každé, i sebemenší, zakázce přistupovat jako 
k té velké. Obhájili jsme první místo a díky patří všem kolegům, kteří se na zadávání podílejí,“ sděluje Martin Vrba, ústřední 
ředitel SPÚ.

NEJLEPŠÍM ZADAVATELEM 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SE 
STAL STÁTNÍ POZEMKOVÝ 
ÚŘAD

celý článek...

SEZNAM KONTAKTŮ 
NA KRAJSKÉ POZEMKOVÉ 
ÚŘADY:

KPÚ PRO JIHOČESKÝ KRAJ

KPÚ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

KPÚ PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

KPÚ PRO KRAJ VYSOČINA

KPÚ PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KPÚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

KPÚ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KPÚ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

KPÚ PRO PARDUBICKÝ KRAJ

KPÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

KPÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ A HL. M. PRAHA

KPÚ PRO ÚSTECKÝ KRAJ

KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ

Pro odhlášení odběru zpravodaje pošlete e-mail na komunikace@spucr.cz a do předmětu napište „Nechci zpravodaj“. 
Odběr Zpravodaje bude následně ukončen a Vaše e-mailová adresa bude vymazána z naší databáze, která je určena výhradně pro plnění této služby.

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
e-mail: epodatelna@spucr.cz, www.spucr.cz, www.zitkrajinou.cz
tel.: 729 922 111, fax: 729 922 139

POMOZTE NÁM ROZŠÍŘIT POVĚDOMÍ 
O POMOCI NAŠÍ KRAJINĚ!

Sledujte nás na:

Objednat knihu 30 let pozemkových úřadů
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