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Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás informovat, že dnem nabytí účinnosti zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o SPÚ“),
tj. 1. 1. 2013 přešel výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům České
republiky zařazených v pozemkových úřadech a Ústředním pozemkovém úřadě, dále příslušnost
hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv a ostatních majetkových hodnot, se kterými
bylo příslušné hospodařit Ministerstvo zemědělství v rozsahu potřebném pro činnost pozemkových
úřadů a Ústředního pozemkového úřadu na Státní pozemkový úřad.
Závazky a pohledávky státu, práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které
souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává
počínaje dnem nabytí účinnosti zákona o SPÚ, tj. od 1. 1. 2013, Státní pozemkový úřad.
Současně došlo zákonem o SPÚ ke zrušení Pozemkového fondu České republiky a dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona rovněž vstupuje Česká republika do všech práv a povinností Pozemkového
fondu České republiky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a ze správních nebo
soudních řízení, jejichž účastníkem byl Pozemkový fond České republiky. K výkonu těchto práv a
povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.
Státní pozemkový úřad je rovněž příslušný hospodařit s nemovitostmi, které byly podle jiného
právního předpisu ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti zákona o SPÚ ve správě
Pozemkového fondu České republiky.
Pro řízení o pozemkových úpravách podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, byly zákonem zřízeny pobočky
krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více
okresů.
Veškeré další informace spojené s výše uvedenou změnou lze rovněž získat na adrese: Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 a na portále Státního pozemkového úřadu.
S pozdravem
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí pobočky

