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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím - sdělení
Vážená paní doktorko,
dne 18. 05. 2021 byla Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „úřad") doručena Vaše žádost o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), a to v následujícím znění: „V souladu se zákonem č. 106/1999

Sb. o svobodném přístupu k informacím, si tímto dovoluji požádat o informaci - poskytnutí kopie
metodického pokynu stran směny pozemků, s nimiž hospodaří Státní pozemkový úřad.
Dovoluji si současně upozornit, že v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. je možné
omezit pouze poskytnutí informací ve vztahu k vnitřním předpisům ve vztahu ktěm, jež se týkají
výlučně vnitřních pokynů a personálních předpisů povinného subjektu. V souladu s ustálenou
judikaturou (viz např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne č. j. 10 A 251/2011-38) přitom lze
za pokynu, ve vztahu k nimiž lze omezit poskytnutí informací, pokládat jen ty, jež se projeví
výhradně uvnitř úřadu, nemají žádný výstup navenek a nikterak nedopadají do práv a právem
chráněných zájmů osob stojících mimo úřad. Navenek se přitom vnitřní pokyny a personální
předpisy projeví vždy, souvisí-li s nakládáním s veřejnými prostředky, neboť toto hospodaření se
vždy bude dotýkat i osob stojících mimo daný povinný subjekt, které mají zájem na jeho kontrole
(viz rozsudek NSS 1 As 120/2017-37). V souladu s uvedeným by tedy metodický pokyn stran
směny pozemků, s nimiž jako s majetkem státu hospodaří SPÚ, (přinejmenším) v podstatném
rozsahu, k němuž se tato žádost vztahuje, neměl podléhat možnosti omezit právo na informace.
Ostatně v souladu s § 12 téhož zákona by jakékoliv omezení mělo proběhnout jen vyloučením
údajů, na něž se toto omezení vztahuje, nikoliv paušálním odepření komplexního dokumentu.
Za spolupráci a poskytnutí požadované informace (dokumentu) v souladu se zákonem č. 106/1999
Sb. předem děkuji."
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V návaznosti na Váš požadavek Vám formou DVD/CD nosiče zasíláme Vámi požadovaný řídicí
dokument - Metodický pokyn, část 2/2/1 „Směnné smlouvy11 i s přílohami, v platném znění od 26. 03.
2021.

S pozdravem

Ing. Bc. Jana Bártová
vedoucí Kanceláře ústředního ředitele
Státního pozemkového úřadu

Přílohy
Vzhledem k velikosti není samostatně zveřejněna. Je k dispozici na adrese uvedené v záhlaví.

2/2

Stálni pozemkový úřad | Husinecká 1024/11a | 130 00 Praha 3 - Žižkov | IČO; 01312774 | DIG. CZ01312774 | . •• ••• souc'.cz

