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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“)  
 
 
Vážená paní, 
 
dne 12. 5. 2022 obdržel Státní pozemkový úřad Vaši žádost z téhož dne podanou podle InfZ, 
zaevidovanou pod č. j.: SPU 169568/2022, v níž jste požádala o poskytnutí následujících 
informací: 
 
„Žádám o poskytnutí informací ve věci přezkoumání Námitky proti služebnímu hodnocení 
podle § 156a zákona o státní službě ze dne 12.4.2022, č.j. SPU 128834/2022 (dále námitky). 
Ze strany služebního orgánu mi bylo dne 11.5.2022 doručeno Vyrozumění o vyřízení námitek 
proti služebnímu hodnocení státní zaměstnankyně, č.j. SPU 164643/2022 (dále vyrozumění). 
  
Ve smyslu výše uvedeného zákona se obracím na povinný subjekt a žádám o následující 
informace ve věci přezkoumání námitek a vyrozumění ze strany služebního orgánu:  
1. Ve vyrozumění služebního orgánu jsou uvedeny zdroje, které mi nejsou známy. Žádám  
o poskytnutí těchto dokumentů:  
• Dohoda mezi vedením SPÚ a vedením MZe ČR na základě které nebylo možné,  
aby hodnotitelé zpracovávali tzv. „zlepšená hodnocení zaměstnanců“.  
• Sazebník výše osobních příplatků SPÚ.  
• Stanovisko hodnotitele (vedoucího Ing. Šišky) k námitkám.  
2. Dne 21.4.2022 proběhlo jednání ve věci mých námitek (zdroj: sdílený kalendář Outlook). 
Žádám o poskytnutí zápisu z tohoto jednání. V případě, že zápis neexistuje, tak žádám  
o informace k průběhu jednání a jeho závěry, a informaci, kdo se jednání účastnil.  
3. Žádám o poskytnutí všech dalších dokumentů a podkladů související s přezkoumáním mých 
námitek. Jedná se o:  
• Nově vzniklé podklady od doby doručení námitek služebnímu orgánu (např. o další 
stanoviska hodnotitele či ředitelky KPÚ pro MSK, závěry a vyhodnocení služebního orgánu 
atd.).  
• Již existující podklady a o závěry přešetření k jednotlivým podkladům. V případě, že se jedná 
o mi známé prošetřené podklady, které v rámci svého přiděleného oprávnění mohu interně  
v aplikacích SPÚ dohledat, tak žádám o jejich seznam a závěry přešetření.“ 
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Ústředí Státního pozemkového úřadu, (dále jen „ústředí SPÚ“), po posouzení předmětné 
žádosti vydalo rozhodnutí ze dne 1. 6. 2022, č. j.: SPU 197794/2022, jímž byla Vaše žádost 
odmítnuta. Na základě Vámi podaného odvolání byl následně odvolacím správním orgánem 
zrušen výrok I. rozhodnutí ze dne 1. 6. 2022 týkající se bodu 1 odrážky třetí a bodu 3 žádosti 
ze dne 12. 5. 2022 a věc byla v této části vrácena povinnému subjektu k novému projednání. 
 
Ústředí SPÚ konstatuje, že v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne  
8. 7. 2022, č. j.: MZE-40331/2022-11181, byla Vaše žádost ze dne 12. 5. 2022 v části bodu 1 
odrážky třetí a bodu 3 posouzena a vyřízena v režimu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 
ve znění pozdějších předpisů, a to přípisem ze dne 28. 7. 2022, č. j.: SPU 272338/2022,  
na něhož v plném rozsahu odkazujeme. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Xenia Veselá 
ředitelka Odboru zastupování státu a legislativy                 
Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 


