
l'BŘnJNÁ NagÍnKA poznnnxŮ unčnNÝcn K PRoDEJI
PoDLE 5 z.zÁxoNA č.95/1999 sb., o pooptÍNxÁcx pŘnvonu znuĚoĚt.srcÝcH

e lrsNÍcn PozEMxÚ z vLAsTNIcrvi srÁru NA "ltNÉ osoBY, vE zNĚNÍ
roznĚrŠÍcH pŘrnrlsŮ

1nÁrr.rnN zÁxoN o PRoDn"lr rŮnv1,
uvrŘr"lNĚxÁ roznnnrovÝtvt FoNDEM Čn nNr 9. 12.20tt

Pozemkoqf fond může prodat zemědělské pozemky podle $ 7 zákona o prodeji
půdy:

a) oprávněným osobám vc smys|u $ t odst. 2 písm. a) zákona o prodcji půdy vc spojcní
s $ lla zákona č,.229l|99| Sb.' o úpravč vlastnických vztahů k půdč a jinému zcmědčlskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o půdě..), které maji právo na převod
jiného pozemku podle $ l la ákona o půdě, pokud nárok této oprávněné osoby (ti. i t/zické či
právnické osoby' na ktcrou nárok přcšcl ncbo by| přcvcdcn) vy.iádřcný v korunách činí neimónč
50,/n z minimální ceny pozemku ($ 9 odst. 3 zákona o prodeji půdy),

b) samostatně hospodařícím rolníkům, kteři prokazatelně provozují zernědělskou výrobu
minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně l0 ha v katastrá|ních územich
obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územim, do něhož náležejí pozcmky
určené k prodeli'

c) společníkům obchodnich společností nebo č|enům družstev, ktcré provozují
zemědělskou výrobu minimá|ně po dobu 36 měsíců na pozemcích v katastrálních územíclr obce
nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálnírn územím, do něhož nálcžejí pozemky
určené k prodcii,

d) osobám podle $ 4 odst. l písm. a) ziíkona o prodcii půdy, ktcré vlastní ncjrnónč l0 ha
zemědělské půdy v katastrálnich územích obce nebo v katastrálním území, kteró sousedi
s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji'

Nabyvate|em zemědělských pozemků pod|e $ 7 zákona o prodeji půdy může být
fyzická osoban která je státním občanem České republiky, nebo občan jiného č|enského státu
Evropské unie s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu
Evropských společenství, pokud je evidován v evidenci zemědělských podnikatelů u
příslušnóho obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zvláštního zákona, a jejich
trva|ý pobyt je alespoň 3 roky; obec s tím, že musí sp|ňovat zákonné podmínky pod|e $ 7
odst. 1 zrikona o prodeji půdy nebo oprávněná osoba uvedená v $ 4 odst. l pÍsm. d) zákona o
prodeji půdy.

lnformace pro prodej:
Výše uvedené osoby mohou o koupi zemědělského pozemku písemně požádat na místně

příslušném pracovišti Pozemkového fondu do l měsíce ode dne vyhliišení prodeje na úřední desce
obecního úřadu.

Vzh|edem ke sjednocení vnitrostátního práva České repub|iky s právem
Evropských společenství |ze uzavřít kupní smlouvu pouzb v režimu úhrady kupní ceny
před podpisem smlouvy v plné výši nebo v režimu úhrady kupní ceny do ó0 dnů od
účinnosti sm|ouvy s tím, že před podpisem smlouvy musí být uhrazena áloha a částka
nabídnutá nad minimální cenu.

Osoby, které se zúčastní prodeje, tj. podajÍ pisemnou žádost, jsou povinny složit
kauci za podmínek zveřejněných při tomto vyhlášeni prodeje.

Žádosti musí být Pozemkovému fondu v uvedené lhůtě doručeny' nepostačuje podat
žádost k přepravě. U prodeje v nabídce vyhlášené na úřední desce obecnfho ťrřadu dne 9. 12. 20ll
musí být žádosti doručeny Pozemkovému fondu do 9. l. 2012 do 17.00 hod. Mezní lhůta se
qýká i Žádosti učiněných faxem nebo v elektronické podobě' K žádosti učiněné faxem nebo
v elektronické podobě nelze pňhlížet v případě, že nebude doplněna nejpozději do 3 pracovnich
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dnů od doručcní tóto žádosti faxcm ncbo v clektronické podobč přcdložcním ncbo doručcním
originálu žádosti v písemné formě s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce
s doložením originálu plné moci Pozemkovérnu fondu..Žádost doručená prostředriictvím datové
schránky musí být vc formátu pdf (Portablc Documcnt Format) a musí óbsahovat c|cktronický
podpis žadatclc ncbo jcho zástupce, podává-li žádost zásfupcc, rrrusí obsahovat tóž plnou moc
s elektronickým podpisem zmocnitele. V případě, že Žádost doručená prostřednicwím datové
schránky byla konvertována z listinné podoby podle $ 22 zákona e. joolzoo8 Sb.' ve znění
pozdějších předpisů' platí pro ni také.lvedená mezní ňůta, avšak dodání listinného originálu
se nepožaduje.

Kauce a její p|atba:
o musí být zaplaccna zv|ášt' zu kaŽltý pozcmck ncjpozttčji poslcdní rlcn |hůty pro
podání žádosti'.ti*nejp'ozději dne 9. |.20tz. Zaplacením lauce se rozumí připsáni !,n*ity
na níže uvedený účet. Uhrada v hotovosti do pokladny Pr ČR není možná.
r variabilní a specifický symbol musí být řádně vyplněny, jinak neburte realizovaná
p|atba považována za složcnou kauci
o musí být uhrazena na účet Pozemkového font|u Čn r. l23tl90l54/0l00 ver|enÝ u
Komcrční banky, a.s.
o vnriabi|ním symbolem je číselný úrtaj uvedený ve sloupci Variabi|ní symbol
v seznamu 

''Nabídka pozemků yrčených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. $ 7
uveřejněná Pozemkovým fondem ČR..
. specifickým-symbo|em je u fyzické osoby celé rotlné číslo (lomítko se ve speciÍickém
symbolu neuvádí) nebo identiÍikační čís|o GČ) u právnické osohy pouzc jako osoby
oprávněné
o pokutl fyzickri osoba nemá rodné čís|o přitlčleno, potom se specifický symbol uvár|í
v desetimístném čís|e a to ve tvnru: pro muže RRMMDDIIl-1 tj. rók, měsíc, den
narození a 4 jedničky (např. 7002161111 uvede muž narozený 16. února 1970), pro
ženy RRMMiDD2222 tj. rok, měsíc, den narození a 4 dvojŘy (např. 7002t62,22
uvede žena narozená 16. února 1970)
. výše knuce činí 57o z minimá|ní ceny zcmědělských pozemků, nejméně však 5000,-
Kč. Oznamuje se při vyhlášení prodeje každého zeměoúlstrotro pozemku.

. Doporučujemc žadrtelům variabilní a speciÍický symbo| peč|ivě zkontro|ov&t před
odesláním kauce na účet Pozcmkového fondu ČR i

Formuláře žádostí k nabídce jsou k dispozici na místrrě příslušných pracovištich Pozemkového
t"ondu ČR a dálc na wcbových stránkách Pozcňkovóho ronJu Čn www.pfcr.cz pod odkazcm Prodcj
půdy.

o koupi zemědělského pozemku ležícího na území hlavního města Prahy mohou výše
uvcdcné osoby v uvcdcné lhůtč píscmnč požádat na Pozcmkovóm fondu ČR, sc sídlcrrr v Prazó 3,
Husinccká |o24lI la. PSČ l30 00.

PoŽádá-li o koupi zemědělského pozemku více osob uvedených v $ 7 odst. I zákona
o prodeji půdy, vyzve je Pozemkoqý fond, aby nabídly kupní cenu. r-oate ,,ýse nabídnuté kupní
ccny stanoví Pozcmkový fond pořadí osob, a poté prodá zcmčdč|ský po'"-ók té z nich, ktcrá sc
s ncjvyšší ccnou umísti|a na prvním místě v pořadí' Pokud tato osoba ncvyužijc právo na přcvod,
prodcj podlc $ 7 zákonaoprodeii půdy končí"

Tuto qýzvu Pozemkový fond neučiní, pokud mezi osobami, které požáda|y o koupi
zemědělského pozemku, je oprávněná osoba, jejiŽ nárok uplatněný na převod vmik| nevydáním
pozemků nebo jejich částí nacházejících se v katastrálnim úzerni obce nebo v katastrálnírn území'
ktcré souscdí s katasřálním úzcmírh, do nčhož náleží pozemek určcný k prodcii a finanční
hodnota nároku představuje nejméně 70 oÁ z minimální ceny pozemku uie"ného k prodeji, nebo
osoba, která má tento pozemek pronajaý od Pozemkového 

-fondu 
ke dni lyhlášerrí proděje a po

dobu 36 měsíců předrryhlášenim prodeje byla nájemcem nebo podnr{i"''.**i tohoto pozemku. Do
požadovanó doby 36 19si{ se započitává i doba, po ktcrou byi'nájcmcc ncbo podnáicmcc
pozemku právním předchůdcem současného nájemce. Tyto osoby rnaji před ostatními osobami

2/6



uvcdcnými v $ 7 odst. l ákona o prodcii půdy přcdnostrrí pnívo na prodcj, a to tak' žc na prvním
místě v pořadí bude oprávněná osoba a na druhém mistě bude nájeňce, pokud toto právo up|atrri
v žádosti.

Podmínka nájmu ncbo podrrájmu budc považována za splnčnou i v případč, žc osoba
uplatňující přcdnostní právo z tirulu nájrnu mčla po stanovcnou dobu v nájmu ncbo podnájmu
zemědělský pozemek v majetku státu odpovídající velikosti v katastrálním úzerní obce, do nehoz
náLeží pozemek (pozemky) určený k prodeji dotčený pozemkovou úpravou, kteý vznikl na
základč rozhodnutí o ýmčnč ncbo přechodu vlastnických práv.

osoba, ktcrá budc up|abiovat přcdnosorí právo na přcvod z titulu nájmu, můžc tírnto
způsobem nabýt pozemek (pozemky) maximá|ně do ýše 70 % ýměry po""-ků nabídnuých
! Rrodeji, u kterych ke dni vyhlášení prodeje splňuie podmínky pio vznii přednostního p'.t'u.
Jcstližc ' osoba uplatňuiící přcdnostní právo z títulu nájmu Jphqic podmínky pro vznik
přednostního práva pou19 k jednomu pozemku, omezen.í uvedené v předchozí větl se neuplatní.
Celková ýměra pozemků nabyých s r,yrržitím přednosfirího práva z titulu nájmu je omezena na
nejvýše 500 ha. Pro osoby uvedené v $ 7 odst. l písm. c) zákona o prodeii půdy je tato výše
společná pro společníky jedné obchodní společnostinebo členy jednoho_družstva.

U společníků obchodních společností nebo č|enů družstev podle $ 7 odst. l písrn. c) zákona
o prodcii půdy platí, žc podrnínky pro vanik výšc uvcdcnóho přcdnosbrího práva 

'pmui" 
obchodní

společnost, je.iímž .ie společníkem, nebo družstvo, iehož je členem. Spolóeník obchodní
společnosti nebo člen družstva může své přednostní právo uplatnit pouze s píiemným souhlasem
obclrodní společnosti, .iejímž .je společníkem, nebo družsŇa, jehóz je člěnem. Ť.nto souhlas
týkající sc korrkrótního pozcmku nrusí být přiloŽen k žádosti.

Jestliže podmírrky pro vznik přednostrriho práva splní více oprávněných osob nebo více
osob z titulu nájmu a požádají o převod, vyzve Pozemkový fond oprávnéné osoby splňujicí
podmínky pro vznik přednosÍrího práva na převod, nebo v případě, že o převod nepózadaty
oprávnčné osoby s využitím přcdnosnrího práva, osoby splňující podmínky pro vznil
přednostního práva z titulu nájmu, aby nabídly kupní cenu. poate qýše nabídnuíé kupní ceny
stanoví Pozemkový fond pořadí osob, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, 

-která 
só

s ne.jvyšší cenou umístila na prvnim místě v pořadí. Pokud tato osoba nevyrži|e právo na převod'
prodej podle {i 7 zákona o prodeii půdy končí.

Pokud do jednoho měsíce ode dne vyh|ášení prodeje požádají o převod osoby podle
$$ 5 a 6 zákona o prodeji půdy splňující ve vztahu k převáděnému pozemku pódmínky
stanovenév$5nebo$ózákonaoprodej ipůdy,majípřednostpředzájemcipodle5z' . l l .oná
o prodeji půdy, a to v pořadí

a) uživate| (uživatelé) pozemku v zahrádkoqých nebo chatoqich osadách,
b) vlastník stavby'
c) obec,
d) vlastník sousedícího zemědělského pozemku

s tím, že se převod provede podle podmínek uvedených v $ 5 nebo !i ó ziikona o prodeji půdy.
Jest l ižeosobyuvedenév$5nebo$6zákonaoprodej ipůdydolměsíceodedneuýnías.ni
prodeje nepožádají o převod podle $ 5 a ó zákona o prodeji půdy' právo na převod
zemědělského pozemku tímto způsobem jim zanikne.

Učastníkovi prodeje, ktery získá právo na uzavření sm|ouvy a toto právo nevyužije ve
|hůtě uvedené v $ ll odst. 3 zákona o prodeji půdy, složená kauc" propadá a je-příjmem
Pozemkového fondu. ostatním účastníkům prodeje se složená kauce waci nejpoideji do l0
dnů ode dne uzavření smlouw.

Udajc o výměrách
ncmovitostí.

informativní. Pozcmkový fond ČR ncposkytujc mapy katnstruJSOU
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Přílohy k žádostem:

a) Žádost opr:ivněné osoby podle $ 7 odst. l písm. a) zákona o prodeji půdy
Přílohou žádosti jsou:
. doklady prokazuiíci niiroky žadatclc dlc aikona ě. 229lI99| Sb., vc mční pozdčjšich

předpisů, v případě, žejsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny:
- kopie pravomocného rozhodnuti příslušného okresniho úřadu - pozemkového úřadu,

ze kterého vyplývá nárok na převod pozemků podle $ lla zákona o půdě, vč. oceněni
nároku

- kopie smlouvy o postoupeni poh|edávky v případě, že jde o postoupený nárok
o česÍré proh|ášení oprávněné osoby
o čestné prohlášení k uplaÍrění přednostního práva
o výpis z obchodního rejstříku, na kterém bude spo|ečníkem uvedeno, Že qipis odpovíďí

skutcčnosti, rcspckfivc prohlášcním v případě, že v rcjstříku doposud ncní provcdena žádná
změna _ originál, nebo úředně ověřená kopie ne starší 3 měsíců (předkládá pouze právnická
osoba jako oprávnčná osoba)

o plná moc v případě, žeje žadatel zastoupen osobou oprávněnoujednat zaŽadate|e
. spccifikacc dalšíclr uplatňovaných nríroků.

b) Žádost samostatně hospodařicího rolníka podle $ 7 odst.l písm. b) zákona o prodeji půdy
Přilohou žádosti jsou:
. kopie osvědčení o zápisu do evidence sanrostatně hospodařícího rolníka, resp. osvědčení

o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
o čcstnó prohlášcní samostatnč hospodařícího rolníka, Žc provozujc zcmčdčlskou výrobu

minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcich o roz|oze nejnréně l0 ha v katasťrálních
ťrzemích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrá|ním územím, do něhož
nálcžcií pozcmky určcnó k prodcii, a tim splňuic podmínky stanovcné v $ 7 odst. l písm. b)
zákona - rra přcdepsaném formuláři

o čestné prohlášení k uplatnění přednostrího práva
. dok|ady prokazuiící nároky žadatele dle zíkona ě. 229l|99| Sb., ve znění pozdějších

přcdpisů' v případě, žcjsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ccny:
- kopic pravomocného rozhodnutí příslušného okrcsniho úřadu - pozcmkovóho uřadu,

ze kterého vyplývá nárok na převod pozerrrků podle $ l l a ákona o půdě' vč. ocenění
nároku

- kopic sm|ouvy o postoupcní pohlcdávky v případě, žc jdc o postoupcný nárok
. plná moc v případě' Že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jcdnat za žadatele
e spccifikacc dalších uplatňovaných nároků'

c) Žedost společnika obchodní společnosti nebo člena družstva pod|e $ 7 odst.l písm. c)
zákona o prodeji půdy

Přílohou žádosti jsou:
. originál ncbo úřcdnč ovčřcná kopic výpisu z obchodního rcjsříku nc starší tři mčsíců u

společníků veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosts ručením
omezeným a akciové společnosti' na kterém bude společníkem uvedeno, že qýpis odpovídá
skutečnosti resp. prohlášením v případě, že v rejstříku dosud není provedena příslušná
změna

. čestné prohlášení člena obchodní spo|ečnosti' že obchodní společnost' jejímž ie
společníkem nebo družstvo, jghož je členem, provozuje zemědělskou ýrobu minímálně po
dobu 36 mčsiců na pozemcích v katastriílních uzcmích obcc ncbo v katastnílním úzcrni.
které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji, a tím
splňuje podmínku stanovenou v $ 7 odst. l písrn. c) zákona o prodeii půdy
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akcioniiči (spolcčníci) akciové spolcčnosti prokazují to' žc jsou akcioniíři:
a. u akcií na jméno v listinné podobě qýpisem ze seznamu akcionářů,
b. u akcií na jméno v zaknihované podobě výpisem ze střediska cenných papírů,
c. u akcií na majitele v listinné podobě akciemi,
d. u akcií na majitclc v zaknihované podobč výpiscm zc střcdiska ccnných papiru
e. nejsou-li vydány akcie společnosti zatínrními listy

čestné proh|ášeni o nabytí pozemlď s uplatněním přednostního práva
o souhlas a prohlášení obchodní společnosti nebo družswa s uplaurěnim přednostního práva
k nabízenému pozemku podle $ 7 odst. 5,6 ziíkona o prodeji půdy

členové družstva prokazují skutečnost, že jsou členy, qýpisem ze seznamu družstevníků
o dok|ady prokazující nároky žadatele dle zákona ě.229l|99| Sb.' ve znění pozdějších
předpisů, v případě, žejsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny:

- kopie pravomocného rozhodnutí příslušného okresního uřadu - pozemkového úřadu, ze
kteróho vyplývá nárok na převod pozemků podle $ l la zákona o půdě, vč. ocenční
nároku

- kopie sm|ouvy o postoupení pohledávky v pffpadě, že jde o postoupený nárok
plná moc v případě' že jc žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat zažadateLe
speciťrkace da| šich uplatňovaných nároků.

d) Žádost v|astníka l0 ha pod|e $ 7 odst.l písm. d) zákona o prodeji půdy
Přílohou žádosti jsou:

o originál ncbo úřcdrrč ovčřcná kopic v1ipisu z katastru ncmovitostí, ktcýrrr žadatcl prokiížc
vlastnictví k minimálnč l0 ha zcmědělských pozcmků v katastrálnich úzcmích obcc ncbo
v katastrálním úzcmi, ktcré souscdí s katastnilním úzcmím, do nčhož nálcžcjí pozcmky určcni
k prodeji
o čestnó proh|ášení, že žadatel vlastní ncjméně l0 lra zerrrědčlskó půdy v katastrílních
úzcrních obce nebo v katastrálrrínr území' které souseď s katastrálním územím'do něhož
náleŽejí pozenrky určené k prodeii a tím splňu.ie podmínkr.r stallovenou v $ 7 odst. l písm' d)
zákona o prodeji půdy

čestné prohlášení k uplatnění přednostního práva
. doklady prokazujicí nároky žadatclc dlc zákona č, 229lL99| Sb', vc mění pozdčjších

přcdpisů, v případč, žcjsou v žádosti uplatnčny na úhradu kupní ccny:
- kopie pravomocného rozhodnutí pňslušného okresního úřadu - pozemkového úřadu, ze

kterého vyplývá nárok na převod pozemků podle $ l la zákona o půdě, vč. ocenění
nároku

- kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postoupený nárok
plná moc v případč, žc jc žadatcl zastoupcn osobou oprávnčnou jcdnat za žadatclc
specifikace da| ších uplaniovaných nároků.

Podrobné informace věetně vý,pisu jednotlivých pozemků, ř,údosti a čestnú
prohlášení jsou zójemcům k dispozici na místně příslušném pracovišti
Pozemkového fondu ČR, ohledně pozemků težících na území hlavního města
Prahy jsoa Íyto informace, žddosti a čestnú prohlúšení k dispozici
na Pozemkovém fonda Čn se sídtem vPraze 3, Husineckti I024/IIa,
PSČ I30 00, a na webové strónce htQ://www.pfcr.cz'

Pozemkový ftlnel čn arua uÍii*"", aby své žlÍctosti o převod pozemků
potltivuli
na formulóřích PF ČR místně příslušnému pracovišti nebo v přípatlě pozemkij
težících na území hlavního města !*hy Pozemktvému fondu ČR, se sídlem
v Praze 3, Husineckó I024/IIa, PsC I30 00.
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UPOZORNĚNÍ:

Pokud v případě pozemků v chráněných ložiskoých územích a dob;Ívacích prostorech
požádá o převod v mezidobí od vyhlášení prodeje (převodu) do okamžiku uzavření smlouvy
osoba sp|ňující podmínky pro převod podle čl' II zákona č,.20612002 Sb., kteým se mění zákon
č. 6l/t98B Sb., o hornické činnosti' výbušninách a o stiínrí bríňské správě, ve zrění pozdějších
předpisů' nebo podle $ 20 zákona č. ,t4ll988 Sb., o ochraně a vyrržití nerostrého bohatswí (homí
zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude přwod realizován na tuto osobu bez ohledu na žádosti
třetích osob o převod.

Další termín veřejnó nabídky pro prodej pozemků podle $ 7 zákona o prodeji půdy je
stanoven na 7. února 2012.

Pozerrrkový fond ČR si vyhrazuje próvo ve zvláště zdůvodněných případech nemovitosti z veřejné nnbídky dodatečně
vyřaďt.
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