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Praha 17. 9. 2019   

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 9. září 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádáte 
o poskytnutí informací v tomto znění: 

„obracím se na Vás s žádostí o vyjádření, zda Váš úřad eviduje dosud nevyřízené 
nároky na vydání věci (restituční nákroky) dle zákona č. 403/1990 Sb. a zákona  
č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro níže uvedené pozemky 
zapsané na LV č. 2946 v k.ú. Ponava vzniklé z původních pozemků PK p.č. 263/2  
a 265/4 v k.ú. Velká Nová Černá. 
 
Pozemky: 
- parc. č. 585/1 
- parc. č. 585/18 
- parc. č. 585/19 
- parc. č. 585/20 
- parc. č. 585/21 
- parc. č. 585/22 
- parc. č. 585/23 
- parc. č. 585/24 
- parc. č. 585/25 
- parc. č. 585/26 
- parc. č. 585/27 
- parc. č. 585/28 
- parc. č. 585/29“ 
 

Dne 9. září 2019 jste byl podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. vyzván 
k doplnění identifikačních údajů, což jste učinil dne 12. září 2019. 
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K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje, že naturální restituce nemovitosti 
(vydání věci) je záležitostí mezi držitelem nemovitosti a restituentem, přičemž žádný 
zákon nezakládá povinnost oznamovat Ministerstvu financí zahájená řízení o vydání 
věci. Ministerstvo financí tak nemá a ani nemůže mít o takových řízeních přehled. 
 
Pro úplnost Ministerstvo financí uvádí, že bylo zmocněno pouze k tomu, aby na 
základě žádostí oprávněných osob poskytovalo peněžní náhrady podle zákona 
č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, a finanční 
náhrady podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, za 
nezemědělský majetek, tj. v případě, kdy je najisto postaveno, že nemovitost nebyla 
ze zákonných důvodů vydána. Řízení o zemědělských restitucích – zde vydání 
pozemků – je v kompetenci Státního pozemkového úřadu, případně Ministerstva 
zemědělství. 
 
Pokud shora uvedené pozemky měly v době přechodu na stát charakter 
zemědělského majetku, řeší jejich restituci zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve kterém však není 
stanovena působnost Ministerstva financí. 
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