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Podle tohoto zákona je 

státní institucí, která 

je pověřena požadavky 

oprávněných osob na 

vydání zemědělských 

nemovitostí přezkou-

mávat a řešit, Státní 

pozemkový úřad. O tom, 

jak vypadá současná 

situace, jsme hovořili 

s Mgr. Vojtěchem Weisem, 

náměstkem ústřední 

ředitelky Státního pozem-

kového úřadu pro úsek 

majetkového vyrovnání 

a privatizaci.

Od 1. ledna 2013 
vstoupil v platnost zákon 
č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a nábo-
ženskými společnostmi. 
V rámci majetkového 
vyrovnání je vydáván 
majetek, ke kterému 
přísluší právo 
hospodařit Státnímu 
pozemkovému úřadu, 
Lesy ČR a další institu-
ce. Zhruba před rokem 
jsem na toto téma dělal 
rozhovor s předchozím 

ředitelem JUDr. Petrem 
Šťovíčkem. Co se za 
tento rok změnilo a jak 
vypadá současný stav 
v této oblasti?
V průběhu loňského roku 

byly Státnímu pozem-

kovému úřadu a dalším 

povinným osobám zasí-

lány výzvy oprávněných 

osob k vydání zeměděl-

ských nemovitostí. 

V souvislosti s procesem 

vyhodnocování jednot-

livých výzev ze strany SPÚ 

nelze opominout fakt, 

že v průběhu roku 2013, 

i přes vznik nové agendy 

spočívající v řešení otázek 

vyplývajících ze zákona 

o majetkovém vyrovnání, 

došlo k zásadnímu 

snížení počtu zaměstnan-

ců SPÚ. Konkrétně jich 

bylo propuštěno 381 

z přibližně 1500. V mě-

sících květnu a červnu 

letošního roku se nám 

podařilo zajistit  přijetí 

130 nových zaměstnan-

ců, kteří byli dislokováni 

v rámci jednotlivých 

krajských pracovišť, kde 

se podílejí zejména na 

procesu majetkového 

vyrovnání. Pouze 4 nově 

přijatí zaměstnanci byli 

zařazeni na ústředí SPÚ.

Mimochodem, v lednu 
2013 se Státní pozem-
kový úřad, Lesy ČR 
a Česká biskupská 
konference dohodly 
na společné výzvě 
k vydávání majetku. 
Dá se říci, s odstupem 
jednoho a půl roku, že 
je tato výzva vcelku ze 
strany všech zúčastně-
ných plněna, nebo se 
v průběhu doby vyskytly 
nějaké zádrhele a proč?
Státní pozemkový úřad 

spolupracuje nejen s Čes-

kou biskupskou konferen-

cí, ale i s mnoha dalšími 

zástupci oprávněných 

osob. Od 1. května 2014, 

kdy jsem nastoupil do 

úřadu, jsem absolvoval 

celou řadu setkání s 

těmito zástupci a obecně 

mohu konstatovat, že 

všechna tato jednání byla 

vedena z obou stran velmi 

korektně a konstruktivně.

Četl jsem, že v loňském 
roce církve podaly 

4152 žádostí o vydání 
89 308 pozemků a 1708 
staveb, přičemž největší 
část těchto žádostí 
připadá na váš 
Státní pozemkový úřad 
a Lesy ČR. Co z toho bylo 
vydáno a co nikoliv 
a z jakého důvodu?
K 31. červenci 2014 

evidoval Státní pozemkový 

úřad celkem 5985 výzev 

k vydání 118 344 

pozemků a 1867 staveb. 

Výzvy evidujeme jak 

z pozice povinné osoby, 

která má nemovité věci 

vydat, tak i z pozice 

správního orgánu, 

který má rozhodovat 

o vydání zemědělských 

nemovitých věcí, 

které jsou v držení jiných 

povinných osob. 

Z pohledu SPÚ jako osoby 

povinné lze z výše 

uvedených čísel 

identifi kovat 3267 výzev, 

které byly doručeny 

oprávněnými osobami 

SPÚ jakožto osobě 

povinné. Těmito výzvami 

je požadováno vydání 

67 344 pozemků 

a 422 staveb. 

K posouzení žádostí 
o vydání byla zákonem 
určena půlroční lhůta. 
Vyskytly se informace, 
že některé politické 
strany by rády tuto lhůtu 
prodloužily na rok. 
Je, podle odborníků 
z vašeho úřadu, tato 
půlroční lhůta 
příliš krátká, nebylo 
by skutečně lepší ji na 
rok prodloužit, či si 
myslíte, že se dá v tak 
složité situaci, jako je 
posuzování různých 
listinných podkladů, 
všechno stihnout?
Státní pozemkový úřad, 

resp. jednotlivá krajská 

pracoviště, 

která bezprostředně 

realizují jednotlivá 

ustanovení zákona 

č. 428/20012 Sb., pracují 

ve lhůtách daných tímto 

zákonem.  

Povinností úřadu je, aby 

se s danou situací 

vypořádal tak, aby tyto 

lhůty byly dodrženy, ale 

současně nedošlo 

k porušení zákonných 

podmínek nezbytných 

k vydání požadovaného 

majetku. Vzhledem 

k tomu, že Státní 

pozemkový úřad vydává 

státní majetek, a to 

nevratně, naším 

prvořadým úkolem je 

postupovat velmi pečlivě 

tak, aby rozhodnutí 

o schválení nebo 

neschválení dohody, 

případně rozhodnutí 

o vydání, či nevydání bylo 

nezpochybnitelné 

a v souladu 

se zákonem. Jedná se 

tedy o velice časově 

náročný proces.

Církve dávají pro-
střednictvím médií 
veřejně najevo, že ve 
sporných případech dají 
tyto záležitosti k soudu, 
aby soudy rozhodly. 
Z toho může být i určitá 
právní bitva. V případě, že 
by se tyto určité, konkrét-
ní případy týkaly i Státní-
ho pozemkového úřadu, 
jak je váš úřad připraven 
– po právní stránce – hájit 
zájmy státu?
V případě jakékoliv výzvy 

oprávněné osoby nelze 

vyloučit, že se oprávněná 

osoba, pokud její žádost 

nebude vyřešena podle 

jejího očekávání, obrátí na 

soud. Zákon tuto situaci 

předpokládá a SPÚ pova-

žuje tento postup za zcela 

standardní. 

Miroslav Svoboda

Co to pro vás znamenalo 
po obsahové 
a organizační stránce?
Lze konstatovat, že ústav 

po sloučení těchto dvou 

institucí nyní kompletně 

zastřešuje kontrolu vstu-

pů do rostlinné produkce 

včetně souvisejícího 

zkušebnictví. Organizačně 

nám to umožňuje 

zjednodušit a zefektivnit 

kontrolu zemědělských 

subjektů i vnitřní procesy 

například v oblasti labo-

ratorních analýz. Jsme 

schopni lépe koordinovat 

inspekční činnost, a tím 

méně zatěžovat subjekty 

dotčené těmito inspekce-

mi. I v oblasti prezenta-

ce informací došlo ke 

zjednodušení, kdy jsme 

schopni jako instituce 

dodat komplexní údaje 

například pro Rostlinolé-

kařský portál.

Na rok 2014 jste měli 
od loňského roku určitě 
naplánované úkoly 
činnosti. Pokračujete 
v jejich plnění, jak jste 
si naplánovali, či jste 
je museli přizpůsobit 
novým podmínkám po 
sloučení se Státní rostli-
nolékařskou správou?
Slučování probíhalo tak, 

aby co nejméně pozna-

menalo naši vnější 

činnost. Pokračovali jsme 

tedy v práci v nezměně-

ném rozsahu. Pouze jako 

přidanou hodnotu vyu-

žíváme navíc možnosti 

sloučení kontrol. Naopak 

vnitřní systém instituce 

byl významně dotčen zvý-

šenými nároky na práci 

kolegů, kdy došlo ke slučo-

vání vnitřních infomač-

ních systémů a procesů 

za běžného chodu institu-

ce. V tomto roce nás čeká 

ještě potvrzení certifi kátu 

ČSN EN ISO 9001:2009 

pro výkon státní správy, 

úřední kontroly a souvi-

sejícího zkušebnictví v ob-

lasti vstupů do zeměděl-

ství, neboť činnosti bývalé 

Státní rostlinolékařské 

správy takto ověřeny 

nebyly.

Pokud vím, dříve Státní 
rostlinolékařská správa 
fungovala nejen na 
centrální úrovni, 
ale i na úrovni krajů 
a okresů. Nyní po slou-
čení převzaly pobočky 
vašeho ústavu, které 
máte v řadě míst ČR, 
jejich úlohu. A co to 
znamenalo po stránce 
organizační, či máte 
pocit, že se vám zvýšil 
objem prací a měli byste 
jej řešit i případným 
nárůstem zaměstnanců 
vašeho ústavu, abyste 
pokryli všechny poža-
davky na jednotlivá pra-
coviště takto sloučených 
organizací?
Sloučením obou organiza-

cí došlo především 

k sestěhování na úrovni 

regionů (krajů), a tím 

i k efektivnějšímu využití 

stávajících budov v obou 

organizacích a redukci 

nájemních vztahů. Na 

centrální úrovni již z větší 

části proběhla restruktu-

ralizace, která přinesla 

úsporu v obslužných útva-

rech. Předpokládáme, že 

v menším rozsahu bude 

tato restrukturalizace 

pokračovat ještě v tomto 

a příštím roce. Pokud 

jde o rostlinolékařské 

inspektory umístěné na 

okresech, tak i tam došlo 

z důvodu požadovaných 

úspor k částečnému 

přestěhování zejména na 

existující zkušební stanice 

v blízkém okolí. Chtěl 

bych však i při fi nančně 

omezených možnostech 

zachovat co nejširší 

umístění těchto expertů 

v terénu, aby každý agro-

nom věděl, kde má svého 

rostlinolékaře a každý 

rostlinolékař aby dobře 

znal svoji oblast.

Jaké hlavní úkoly má váš 
Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav země-
dělský v letošním roce, 
a v nadcházejícím nej-
bližším období řešit?
Naše úkoly jasně vyplývají 

z příslušné legislativy, 

dle které naše instituce 

postupuje v následujících 

oblastech: agrochemie, 

půda a výživa rostlin, 

odrůdy, osivo a sadba 

pěstovaných rostlin, 

ochrana proti škodlivým 

organismům, přípravky 

na ochranu rostlin a trva-

lé kultury (vinohradnictví, 

chmelařství a sady). 

Pokud bych měl zdůraznit 

některé oblasti, kterým se 

budeme věnovat více, tak 

to je integrovaná ochrana 

rostlin (Rostlinolékařský 

portál a kontrola 

systému), systém zkou-

šek pro doporučování od-

růd, zavádění moderních 

metod pro analýzu DNA 

(kontrola odrůd 

a diagnostika škodlivých 

organizmů), rozšíření 

kontroly používání ne-

povolených přípravků na 

ochranu rostlin, stanovení 

mykotoxinů v krmivech 

a reziduí pesticidů 

v půdách a rostlinném 

materiálu a na základě 

námi zjištěných údajů 

bychom chtěli přispět ke 

zvýšení povědomí 

o potřebě ochrany půdy 

a její úrodnosti. Pokud jde 

o oblast legislativy, tak už 

nyní musíme reagovat na 

brzkou účinnost služeb-

ního zákona a připravit 

se na celý balíček nové 

legislativy EU, kde se při-

pravují nová nařízení pro 

oblast úředních kontrol, 

zdraví rostlin i zvířat a pro 

odrůdy, osivo a sadbu. 

V současné době se 
řeší otázka vytýčení 
hlavních úkolů Společné 
zemědělské politiky EU 
na léta až do roku 2020. 
Jednou z oblastí, o které 
je významný zájem, 
je otázka, jak zlepšit 
strukturu a výnosy 
zemědělské činnosti 
ve znevýhodněných 
oblastech (LFA), 

MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI 
PROBÍHÁ ZA PŘESNĚ DANÝCH PRAVIDEL

SLOUČENÍ ČINNOSTÍ DOZORU STÁTU 
V OBLASTI ROSTLINNÉ VÝROBY 
JE PRO VŠECHNY STRANY PŘÍNOSNÉOD 1. LEDNA 2013 VSTOUPIL V PLATNOST ZÁKON Č. 428/2012 SB., 

O MAJETKOVÉM VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI. 
TY SE, PODLE TOHOTO ZÁKONA, STALY TZV. OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI, ZATÍMCO 
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, LESY ČR A DALŠÍCH ZHRUBA DVACET INSTITUCÍ 
A ORGANIZACÍ JSOU TZV. POVINNÝMI OSOBAMI, KTERÉ MAJÍ ZA ÚKOL PŘEVÉST 
POŽADOVANÉ POZEMKY NA OPRÁVNĚNÉ OSOBY V PŘÍPADĚ, ŽE JEJICH NÁROKY 
BUDOU UZNÁNY A DOJDE K DOHODĚ MEZI OPRÁVNĚNÝMI A POVINNÝMI OSOBAMI.

„MÁME KOMPLEXNÍ ODPOVĚDNOST ZA KONTROLU VSTUPŮ V OBLASTI ROSTLINNÉ 
PRODUKCE,“ ŘÍKÁ DANIEL JUREČKA, ŘEDITEL ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO 
A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO SE SÍDLEM V BRNĚ.
OD 1. LEDNA 2014 DOŠLO KE SLOUČENÍ STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY 
S ÚSTŘEDNÍM KONTROLNÍM A ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM ZEMĚDĚLSKÝM. 
PROTO JSME ŘEDITELI TÉTO NOVÉ SLOUČENÉ INSTITUCE 
ING. DANIELU JUREČKOVI POLOŽILI PÁR OTÁZEK.

V RÁMCI CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ 
PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE PODSTATNÁ ČÁST 
ZEMĚDĚLSKÝCH NEMOVITOSTÍ 
BUDE DO KONCE ROKU VYDÁNA 
OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM.

JEDNOTNÉ ZASTŘEŠENÍ KONTROL SMĚŘUJE 
K ZEFEKTIVNĚNÍ PRÁCE, KE ZLEPŠENÍ 
POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI 
A POSÍLENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
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