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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 18. března 2021 Vaši 

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ze dne 

17. března 2021, ve věci předkupního práva podle ustanovení § 61 odst. 1 zák. č. 114/1992 

Sb., ve znění účinném ode dne 1. června 2017. Ve své žádosti požadujete poskytnout konkrétně 

tyto informace: 

- kolik Ministerstvo životního prostředí eviduje případů porušení zmíněného předkupního 

práva a v kolika z těchto případů šlo o předkupní právo nezapsané v katastru 

nemovitostí,  

- kolik subjektů bylo Ministerstvem životního prostředí vyzváno k vydání pozemků 

převedených v rozporu s předkupním právem a v kolika z těchto případů šlo 

o předkupní právo nezapsané v katastru nemovitostí,  

- v kolika případech byl Ministerstvem životního prostředí podán podnět Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových k případnému soudnímu vymáhání převodu 

vlastnického práva a v kolika z těchto případů šlo o předkupní právo nezapsané 

v katastru nemovitostí.  

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Ministerstvo nevede žádnou evidenci případů porušení předkupního práva, proto je 

možné poskytnout pouze informace k případům, kdy podávalo výzvy k vydání pozemků 

pro porušení předkupního práva (viz odpovědi níže). 

Ad 2) V období od 1. června 2017 zaslalo ministerstvo celkem 15 výzev. Ve všech případech 

není předkupní právo zapsané v katastru nemovitostí. 
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Ad 3) Ministerstvo podalo celkem 4 podněty. Ve všech případech není předkupní právo 

zapsané v katastru nemovitostí. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/

