
PozEMKovÝ FoNo ČnsxÉ REPUBLIKY
Sídto: Praha 3, Husinecká |o24tt1a' PSČ l30 00, IČz 45797072,D|Čz C7A57g7072

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v PrAze, odd. A, v|ožka 6664

vyhlašuje v souladu s $ 8 zákona č.95l|999 Sb.' o podmínkách převodu zemědě|ských pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby' a o změně zákona č. 569l|99| Sb., o Pozemkovém fondu České
repub|iky' ve znění pozdějších předpisů' a zákona č.357l1992 Sb.' o dani dědické' dani darovací
a dani z převodu nenrovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''zákon'') a Soutěžnínr
řádenr obchodní veřejné soutěže pod|e ustanovení $ 8 zákona s účinností od l. dubna 2009

oBCHoDNÍ vEŘEJNoU soUrř 'Ž
na prodej zemědělských pozemků ve v|astnictví státu a ve správě PF ČR

l) Předmětem obchodní veřejné soutěže (dále jen ''soutěž'') je určení osoby, která bude mít
právo na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude pozemek ve vlastnictvi státu a ve správě
Pozemkového fondu ČR, specifikovaný níže ve vynezení v jednotliqých soutěžích.

2) okruh účastníků:
2. |.Účastníkem soutěže mohou být:
a) fyzická osoba' která je státnim občanem České republiky nebo občan jiného členského

stáfu Evropské unie s prukazem o povolení k pobytu pro státního přís|ušníka členského
státu Evropských spo|ečenství, pokud je evidován v evidenci zemědělských podnikatelů u
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zvláštního zákona a jejich
trvalý pobyt je alespoň 3 roky'

b) obec,
c) oprávněná osoba ve snryslu $ l odst. 2 písm. a) zákona ve spojení s $ l la zákona č.

229l|99l Sb.' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''zákon o půdě''). která má právo na
převod jiného pozemku podle $ lla zákona o půdě' pokud nárok této oprávněrré osoby
(tj. i t/zické či právnické osoby' na kterou nárok přeše| nebo byl převeden) vyjádřený v
korunách činí nejméně 50 oÁ z ceny pozemku podle cenového předpisu p|atného k
poslednírnu dni ka|endářniho roku předcházejícího vyh|ášení prodeje.

2.2. Učastníkem soutěže nemůže být:
a) zaměstnanec a člen orgánů Pozemkového fondu ČR,
b) osoba, která ve vztahu k pozemku' kteý je předmětem soutěže' naby|a po dni 6. srpna

2003 právo na uzavření sm|ouvy podle $ 7 nebo $ 8 zákona a kupní sm|ouvu neuzavřela.
c) osoba, která je ke dni konání soutěže vedena v databázi PF ČR jako d|užník. Pokud

taková osoba tvrdí, Že není ke dni konání soutěže dlužníkem vůči PF ČR' bude
účastníkem soutěže pouze v případě. že příslušné územní pracoviště PF ČR potvrdí. že
d|uh této osoby vůči PF Čn1e ke dni konání soutěže uhrazen.

2.3. JestliŽe btrde chtít nabýt nabízený pozemek do spoluvlastnictví více osob' budou
považovány za jednoho účastníka s tím, že podmínky pro účast v soutěži nrusí sp|ňovat
kaŽdá z nich.

3) Podmínky účasti:
a) Učastník soutěže nebo jeho zásrupce je povinen prokázat svoji totožrrost p|atným úřednim

průkazenr (občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem o povolení k pobytu pro
státního příslušníka členského státu EU, pnikazem o povolení k pobytu).
Kromě toho je zástupce účastníka jednající na zák|adě plné moci povinen prokázat se
p|nou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele a do|ožit písemný souh|as
ťrčastníka se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů PF ČR na dobu l0 |et,
v němž se tento účastník zároveň zaváže, že po tuto dobu tento souh|as neodvolá..
V případě' že je účastník zastoupen advokátem' kteý před|oŽí p|nou moc k právním



úkonům spojeným s účastí na soutěži, nebude vyžadovárro úřední ověření podpisu
zmocnitele na plné moci. Za střet zájmů bude považ,ována situace, kdy jedna osoba
zastupuje více účastníků nebo vystupuje jako účastník a zástupce dalšího účastníka
(účastníků) na základě plné moci. Pokud taková situace nastane, může tato osoba činit
právní úkony spojené s účastí na soutěži pouze v případě, že si no|i' kterého zvíce
účastníků bude zasfupovat, popřípadě zdabude vystupovatjako účastník či jako zástupce
dalšího účastníka.

Statutární orgán účastníka je povinen prokiuat oprávnění jednat za právnickou osobu,
kteráje oprávněnou osobou, originálem nebo úředně ověřenou kopii qýpisu z obchodního
rejstříku ne starším tří měsíců. Pokud zápis v obchodním rejstříku nekoresponduje
s aktuálním stavem, musí statutámí orgán účastníka doložit originál nebo úředně
ověřenou kopii listiny prokazující změnu.
Zástupce obce je povinen prokázat se listinou dokládající jeho oprávnění jednat za obec
a usnesením obecního zastupitelstva obsahujícím souhlas se záměrem nabýt nabizený
pozemek do vlastnictví obce.
V případě, že se do soutěže hlásí oprávněná osoba, je povinna předat při prezenci podle
$ 7 bodu 3 tohoto soutěžního řádu prohlášení o ýši sých nároků podle zákona
č.229/199| Sb., ve zr'ěni pozdějších předpisů a uvést, v jaké ýši uplatňuje započtení
sých nároků na úhradu kupní ceny. Prohlašení je k vyzvednutí na pracovišti PF ČR a na
intemetové adrese: www.pfcr.cz.
Zap|aceni kauce ve prospěch účtu PF ČR v případě, že je stanovena.

4) Kritéria soutěže:
Nabídnutá kupní cen4 vyjádřená v Kč, a to bez ja\ýchkoli podmínek.

5) Kauce
Kauce stanovená u jednotliých niže uvedených pozemků se poukazuje na účet
Pozemkového fondu Čn e. n389ol54/oloo u Komerční banky, a.s', Praha s tím, že účastník
jako variabilní symbol kauce vyplní číslo uvedené v sezrramu vyhlášených soutěží na prodej
pozemků a jako specifický symbol uvede Íyzická osoba své rodné číslo (bez lomítka a bez
dalších úprav), právnická osoba pouze jako osoba oprávněná uvede své identifikační číslo
GČ)
Pokud fyzická osoba nemá rodné čís|o pfiděleno, potom se specifický symbol uvádí
v desetimístném čís|e a to ve tvaru: pro muže RRMMDDlIll tj. rok,měsíc,den
narození a 4jedničky (např.7002|61111 uvede muŽnarozený ló.února 1970), pro ženy
RRMMDD2222 ti. rok,měsíc,den narození a 4 dvojky (např. 7002|62222 uvede žena
narozená 16. února 1970).

Pokud nebudou variabilní a specifický symbo| řádně vyplněny, nebude rea|izovaná
p|atba považována za s|oženou kauci. Kauce musí být zap|acena nejpozději 5
kalendářních dnů před konáním soutěže. Zap|acením kauce se rozumí připsání uvedené
částky na qýše uvedený účet. Uhrada v hotovosti není možná.

Pro účast v soutěá může být stanovena povinnost složit kauci za podmínek zveřejněných v
omámení o vyhlášení soutěže. osobě, která má právo na uzavření kupní sm|ouvy, se v
případě jejího uzavření započte s|ožená kauce na úhradu kupní ceny. Tomu, kdo mě|
právo na uzavření kupní smlouvy a toto právo nevyužil ve |hůtě stanovené v $ 11 odst.
3, složená kauce propadá. Tato kauce je příjmem Pozemkového fondu čR.

V pffpadě uzavření kupní sm|ouvy na předmětné pozemky vrací Pozemkový fond
ostatním osobámo které se zúčastni|y soutěže (zaprezentova|y se), složenou kauci

b)

c)



nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na předmětné pozemky,
a to na účet, který tyto osoby písemně sdě|í PF.čn pri prezenci účastníků soutěže, nebo
složenkou na jimi uvedenou adresu.

6) Pruběh a podmínky soutěže:
Soutěž se uskuteční v den, hodinu a v místě stanoveném níže ve vymezení jednotliých
soutěách, a to v daném dni v jednom ko|e, ve kterém nebude vyh|ašovaná minimální
cena snížena.
opakovaná soutěž se uskuteční v den, hodinu a v místě stanoveném níže ve vymezení
jednotlivých soutěžích, a to v daném dni nejvíce ve třech ko|ech, ve kterých může být
vyhlašovaná minimální cena snížena. Pro každé kolo opakované soutěže stanovuje komise
minimální kupní cenu tak, že v pnmím kole opakované soutěže je touto cenou cena
stanovená podle zvláštního právního předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku
předchazejícího vyhlašení prodeje, ve druhém kole opakované soutěže může být tato cena až
na úrovni 50 %o ceny z prvního kol4 ve třetím kole opakované soutěže může být tato cena ů
na úrovni l0 %o ceny z prvního kola.
Soutěž organizuje, nabídky účastníků soutěže přijíma vyhodnocuje a qýsledek účastníkům
omamuje v den konání soutěže komise složená ze zaměstnanců PF ČR.
Vítěá soutěže bude bezprostředně po skončení soutěže předárro sdělení k uzavření smlouvy.
Jestliže vítěz soutěže (kupující) neuzavře ve stanovené lhůtě do 45 dnů od převzett návrhu
smlouvy kupní smlouvu, bude PF ČR postupně vyzyvat k uzavření kupní smlouvy účastníky
(kupující) na dalších místech v pořadí'
Soutěžní řád, charakteristiku pozemku a další informace mohou zájemci získat bezplatně na
pracovišti PF ČR, kde je soutěž vyhlášena.

Pozemkoý fond ČR si vyhrazuje pravo odmítnout všechny předložené návrhy, případně
upřesnit vyhlašená kritéria nebo soutěž zrušit.



Seznam vyh|ášených soutěží na prodej pozemků v okrese Semi|y
Pozemkoý fond ČR, odloučené pracoviště Liberec, U Nisy 6a,46057 Liberec, tel.: 485 246 364

Soutěže na ýše uvedené pozemky se konají v síd|e výše uvedeného pracoviště PF čR
Liberec, U Nisy 6a, 46o57 Liberec, patro 2, č. místnosti 220, dne 2| .9 .20|0

Prezence účastníků soutěží se koná od 7.30 hod. do 8 00 hod'

Časy zahájení soutěží na jednotlivé pozemky budou účastníkům soutěží sděleny bezprostředně
po prezenci s tím, že budou vyvěšeny na ývěsní desce ýše uvedeného pracoviště pp ČR.

opakování soutěže
v případě, že soutěž nebude mít vitěze, vyhlašuje se opakovaná soutěž na den 19. l0.20l0 , ato za
stejných podmínek, včetně doby prezence a stanovené kauce.
lnformace o opakované soutěži na prodej jednot|iých pozemků se zveřejní na ývěsní desce
výše uvedeného pracovistě pp ČR.

Upozornění
v případě, že soutěž bude mít protokolem určeného vitěze, opakovaná soutěž vyhlášená tímto
inzerátem se nekoná.

n/
obecní úřad v .QK,l.?.(..1.
Vyvěšeno na úřední desce:

Dne .. -4:.{. :.1?/P. .....

Sejmuto z úřední desky:

o"e y'? Q.2qtP

ó,;,y', ,

Variabilni
symbol
kauce

Obec Katastrálni
územi

Druh
evidence/
Parcelni

čislo

Druh
pozemku

Výměra
pozemku

vha

Vyh|ašovaná
min. cena pro
1. ko|o v Kč

Stanovená
kauce v Kč

1388 1040 Bukovina u Cisté Bukovina u Cisté PK216/l trvalý
trar,ní
norosl

0.78 I l930Kč l 200 Kč

398 040 Bukovina u Čisté Bukovina u Cisté PK 49-ll-l omá půda 0.5922 16 400 Kč l 700 Kč
408 040 Bukovina u Čisté Bukovina u Cisté PK 598 omá půda 2.0908 |6 400 Kč l 700 Kč
418 040 Bukovina u Cisté Bukovina u Cisté PK6t9t2 i nfirlq 0 -r02-l 16 020 Kč l 700 Kč
428 040 Bukovina u Cisté Bukovina u Cisté PK 619/3 omá oůda 0.0929 4 l80 Kě 450 Kč
438 040 Bukovina u Cisté Bukovina u Cisté PK ó4l omá oůda 0.0223 | 220Kč l50 Kč
448 1040 Bukovina u Cisté Bukovina u Cisté PK 642 omá oůda 0.0 l -r3 730 Kč l00 Kč
888 1040 Bukovina u Cisté Bukovina u Cisté PK ó43 omá oůda 0.-j582 17 660 Kě l 800 Kč



Seznam vyh|ášených soutěží na prodej pozemků v okrese Semi|y
Pozemkoý fond ČR' odlouěené pracoviště Liberec, U Nisy 6a 46057 Liberec, tel.: 485 246 364

Soutěže na ýše uvedené pozemky se konají v sídle výše uvedeného pracoviště PF ČR
Liberec, U Nisy 6a,46o57 Liberec, patto 2, č. místnosti 22O, dne 27.9.2OIO

Prezence účastníků soutěží se koná od 7.30 hod. do 8.00 hod.

Časy zahájení soutěží na jednotlivé pozemky budou účastníkům soutěží sděleny bezprostředně
po prezenci s tím, že budou vyvěšeny na vývěsní desce ýše uvedeného pracovisto pF ČR.

Opakování soutěže
v případě, že soutěž nebude mít vítěze, vyhlašuje se opakovaná soutěž na den l9.lo.20lo, ato za
stejných podmínek, včetně doby prezence a stanovené kauce.
lnformace o opakované soutěá na prodej jednotliých pozemků se zveřejní na ývěsní desce
ýše uvedeného pracoviště pp ČR.

Upozornění
v případě, že soutěž bude mít protokolem určeného vitěze, opakovaná soutěž vyhlášená timto
inzerátem se nekoná.

obecní úřad v Euáoo--
Vyvěšeno na úřední desce:

one /(.5;4Q .. . .

Sejmuto z úřední desky:

Dne .. .ffi.:./.?:"2s.(p

,, a: ď",

Variabi|nÍ
symbol
kauce

Obec Katastrá|ni
území

Druh
evidence/
Parcelni

čislo

Druh
pozemku

Výměra
pozemku

vha

Vyh|ašovaná
min. cena pro
1. kolo v Kč

Stanovená
kauce v Kč

l9 I 8 1040 Bukovina u Cisté Bukovina u Cisté PK 884 neurceno 0.5927 30 540 Kč 3 l00 Kč


