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Pozemkoqý fond může prodat zemědělské pozem§ podle § 7 zrákona o prodeji

půdy: i. o t' 
"l 

oprávněným osobám ve smyslu § 1 odst. 2 písm. a) zákona o prodeji půdy ve spojení

s § l ía iauonu é. 229llg91 Sb., o úiravě vlastnických váahů k půdě a jinému zemědělskému

ma.letku, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen .,zákon o půdě"), které mají právo na převod

jiláh" p|zemku poat. 5 i t a zat<ona o pbdě, pokud nárok této oprávněné osoby (d. i szzické či

pravni&e osoby, nu Ě1g.ou nárok piešel nebo byl převeden) vyjádřený v korunách Činí

nejméně 5a o/o iminimální ceny pozemku (§ 9 odst. 3 zákona o prodeji půdy), 
.

b) fyzickým osobám, xieio jsou zómědělskými podnikateli, a které prokazatelně

prorro'^;i 
""*ěděl.kou 

výrobu *ini*á6ě po dobu 36 měsíců na pozemcich o rozloze

nelméno 10 ha v katastrálních §zemích obce nebo v katastrálním ÚzemÍ, které sousedí

s Éatastrálním územím, do něhož náležejípozemky určené k prodeji,

c) společnftům obchodních spolóčností nebo členům druŽstev, které Provozují
z"meáottou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejmóně 10 ha

v katastrálních územích obce nebó v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím,

do něhož náležqí pozemky určené k prodeji,

d) osobám páot" 9 + oost. 1 písm. a)-zákona o prodeji půdy, které vlastni nejméně 10 ha

zeměáělské půdy v kátastrálníci ,ózemích obce nebo v katastrálním Územl které sousedí

s katastrálním územím, do něhož táležejí pozemky určené k prodeji a kt:ré _prokazatelně
provozují na území české republiky ,.*ědělrko., výrobu minimálně po dobu 36 měsícŮ na

pozemcích o rozloze nejméně l0 ha,

Nablvatetem zemědělských pozemků podle § 7 zákona o prodeji půdy může být

§zická ošoba, která je občanerrr české republiky, občanem jiného členského státu

É,vropské unie, občaiem státu, který je smluvní stranou Dohody o §vropském

trospodářst<én pro§toru, nebo ŠvYcarste konfederace; obec s tím, že musí splňovat

zát<onné podmínky podle § 7 odst. l zákona o prodeji půdy nebo oprávněná osoba

uvedená, 5l oO.t. 1 písm. d) zákona o prodeji půdy,

Inťormace pro prodej:
Výše uvedené osoby mohou o koupi zemědětského pozemku pí;emně požádat na

místně píírl ršné* pracovišii pozemkového }ondu do 1 měsíce ode dne vyhláŠení Prodeje na

úřední desce obecniho úřadu,
osoby, které se zúčastní prodeje, tj. podají písemnou žáďost,jsou povinny složit

kauci za podmínek zveřejněných při tomto vyhlášení prgdeje.
-ŽÍiorri 

musí být por"*t oue*u fondu v uvedené lhůtě doruěenY, nePostaČuje Podat

žádost kpřepravě. U piodeje v nabídce vyhlášené na úřední desce obecního uřadu dne 5, 10,

2012 musí úyt žaoosti doručeny pozemkovému fondu do 5, 11. 2012 do 17.00 hod, Mezní

lhůta se týká i žádostiučiněnýcť t'axem nebo v elekíronické podobě, K Žádosti uČiněné faxem

nebo v eleldronické podobě nelze přihlížet v případě, že nebude doplněna nejpozději do 3

pracovních dnů od dóručení tďo žádosti faxem-nebo v elektronické podobě PředloŽením nebo

ioručením originálu žádosti v písemné formě s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho

zástupce s dJozenim originilu plné moci Pozemkovému fondu. Zádast doručená

prostiednicwím datové schrínky *uri lyt ve formátu pdf (portable Document Format) a musí
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obsahovat eleknonický podpis žadatele nebo jeho zástupce, podává-li žádost zástupce, musí
obsahovat též plnou moc s elektroniclcým podpisem zmocnitele, V případě, že žádast
doručená prostřednicťvím datové schránky byla konvertována z listinné podoby podle § 22
zákona č. 300/2008 Sb", ve mění pozdějších předpisů, platí pro ni také uvedená memí lhůta,
avšak dodání listinného originálu se nepožaduje.

Kauce a její platba:
. musí být zaplacena zvlášt' za každý pozemek nejpozději poslední den Ihů§
pro podání žádosti, tj. nejpozději dne 5. 11. 20t2. Zaplacením kance se rozumí
připsání částky naníže uvedený účet. Úhrada v hotovosti do poktadny PF ČR není
možná.
o variabilní a speciíický symbol musí být řádně vyplněny, jinak nebude
realizovaná platba považována za složenou kauci
r musí být uhrazena na účet Pozemkového fondu čn a. 123890154/0100 vedený
u Komerční banky, a.s.
. variabilním symbolem je číselný údaj uvedený ve sloupci yariabilní symbol
y §eznamu ,,Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/t999 §b. § 7
uveřejněná Pozemkovým fondem CR"
. specifickým symbolem je u fyzické osoby celó rodné. číslo (lomítko se ve
speciíickém symbolu neuvádí) nebo identiíikační čísto (IC) u právnické osoby
pouze jako osoby oprávněné
r pokud fyzická osoba nemá rodné číslo přidělenon potom se specifický symbol
uvádí v desetimístném čísle a to ve tvaru: pro muže RRMMDDII11 tj. rok, měsíc,
den narozenía4 jedničky (např. 7002161111 uvede mrrž narozený 1ó. února 1970),
pro ženy RRMMDD2222 ti. rok, měsíc, den narození a 4 dvojky (např. 7a02I62222
uvede žena narazená 16. února 1970)
r qiše kauce činí 50Á z minimální ceny zemědělských pozemků, nejméně však
5000,- Kč. Oznamuje se při ryhlášení prodeje každého zemědělského pozemku.

Doporučujeme žadatelům variabilní a specifický symbol pečlivě zkontrolovat
před odesláním kauce na účet Pozemkového fondu CR !

Formuláře žádostí k nabídce jsou k dispozici na místně příslušných pracovištích
Pozemkového ťondu Čn a dále na webových stránkách PÓzemkového fondu Čn
http:l/www.pfcr.cz pod odkazem Prodej půdy.

Kupní cenu budou moci nabyvatelé uhradit formou splátkového režimu se stanoveným
úrokem vypočteným v souladu s předpisy Evropské unie,

Pozemkorlý fond na kupní cenu započte všechny nároky, které vůěi němu má kupující
podle zákona o půdě a které Pozemkový fond považuje za nesporné.

O koupi zemědělského pozemku |ežícíha naúzemí hlavního města P.u[v mohou výše
uvedené osoby v uvedené lhůtě písemně požádat na Pozemkovém ťondu CR, se sídlem
v Praze 3, Husinecká 1024l11a, PSČ 130 00.

Požádá-li o koupi zemědělského pozemku více osob uvedených v § 7 odst. L zákona
o prodeji půdy, wzye je Pozemkový fond, aby nabídly kupní cenu. Podle výše nabídnuté
kupní ceny stanoví Pozemkový ťond pořadí osob, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich,
která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místě v pořadí. Pokud tato osoba nelyužije právo
na převod, prodej podle § 7 zákona o prodeji půdy končí,

Tuto qýzvu Pozemkový fond neučiní, pokud mezi osobami, které požádaly o koupi
zemědělského pozemku, je oprávněná osoba, jejíž nárok uplatněný na převod vznikl
nevydráním pozemků nebo jejich částí a finanční hodnota nároku představuje nejméně 50 %
z minimální ceny pozemku určeného k prodeji, nebo osoba, která má tento pozemek pronajaqý
od Pozemkového fondu ke dni vyhlášení prodeje a po dobu 36 měsíců před vyhlášením
prodeie byla nájemcem nebo podnájemcem tohoto pozernku, Do požadované doby 36 měsíců
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se zap§čítává i doba, po kterou byt nájemce nebo podnájemce pozemku právním

předcúůdcem současného ná;emce. Tyto osoby mají před o9tatními osobami uvedenými v § 7

odst. 1 zákona o prodeji púdy prednostní právo na prodej, a to tak, že na prvním místě

v pořadí bu,de opravněná oioba á na druhém místě bude nájemce, pokud toto Právo uPlatní

v žádosti.
podmínka nájmu nebo podnájmu bude považována za splněnou i v případě, Že osoba

uplatňující přednostní právo ztitultr nájmu měla po stanovenou dobu v nájmu nebo Podnájmrt

zemcaen<y. pozemek v majetku státu odpovídající velikosti v katastrálním Územi obce, do

něhož naÉzi pozemek $ózemky) určen;ý k prodeji dotěený pozemkovou úpravou, kíery

vznikl nazáktádérozhodnutí o ýměně nebo přechodu vlastnických práv,

osoba" která bude uplatňovat přednostní právo na převod z titulu nájmu, mŮŽe tímto

způsobem nabýt pozemek (pozemkyýmaximálně do výše 70 % v}měry pozemků nabídnutých

ťprodeji, u náryctr ke dni vyhlášení prodeje splňuje podmínky pro vznik přednostního práva.

resttize" osoba iplatňující prednostni prarro z titulu nájmu splňuje podmín§ pro vmik
přednostního práva póur. kjednomu pozemku, omezení uvedené v předchozívětě se

neuplxní. Ceúová výměra poŽemků nabyqých s využitím přednostního práva z tifulu nájmu

je ómezena na nejv}ie 500 ha. pro osob} uvedené u § i odst. 1 písm. c) zákona o prodeji

briov j" tato rliše společná pro společníky jedné obchodní společnosti nebo ČlenY jednoho

družstva.
U společníků obchodních společností nebo členů druŽstev podle § 7 odst- 1 PÍsm. c)

zákona o prodeji půdy platí, že podmínky pro vznik rlýše uvedeného přednostního práva

splňuje oúchoani 
- 

rpól.črrort , 1ejimz je společníkem. nebo družstvo, jehož je členem,

Špor.enrr obchodní spoleěnosti nábo et"n družstva může své přednostní práyo uplafirit Pouze

s píse*n;;m souhlasem obchodní společnosti , jejímžje společníkem. nebo družstva, jehož je

členem. Tento souhlas ťýkající se kónkrétního pozemku musí být přiložen k žádosti,

Jestliže podminly pro vznik přednostního práva splní více oplávn9lÝch osob a

požádají o převod, ,yá"je Pozemkorný fond, aby nabídly kupní cenu. PoŽádiá-li o kouPi

|soba s přeánostnim právem na převod ititulu nájmu a není-li mezi žadateli žrádná oPrávněná

osoba, bude pozemek převeden v přednostním režimu nájemci. Není-li mezi Žadateli Žádná

oprávněná orobu ani osoba s přednóstí z titulu nájmu, koná se mezi ostatními Žadateli výzYa-
pokud do jednoho mlsíce ode dne vyhlášení prodeje požáÁají o převod.osobY Podle

§§ 5 a 6 zákona o prodeji půdy splňující ve vtlňu k převáděnému pozemku podmínky

Jtlnovenév § 5 nebo § szt*ónaóp-a".;ipůdy, majípřednostpřed zájemclpodle § 7 zakona

o prodeji půdy, a to v pořadí' 
uiuzirráiel (uživatelé) pozemku v zahrádkových nebo chatorných osadách,

b) vlastník stavby,
c) obec,
d) vlastník sousedícího zemědělského pozemku

s tím, že se převod provede podle podmínek uvedených v § 5 nebo § 6 zrákona o prodeji půdy,

Jestlíže o.o6y uvedené v § 
-5 

nebo § 6 zákona o prodeji půdy do 1 měsíce ode.dne vyhlášení

prodeje n"pázaduli o převod podle § 5 nebo § 6 zákona o prodeji půdy, právo na převod

zem;áCtst<Oho pozemku tímto způsobem jim zanikne,-- Úrilit ovi p-ae3e, 111eď získá právo na uzavŤení smlouvy a toto prav9 nevyužije ve

lhůtě uvedeno v § ttbast. 3 zdkona o prodeji půdy, složená kauce propadá a je příjmem

pozemkového fondu. ostatním účastníkům prodeje se složená kauce vrací nejPozději do 10

dnů ode dne uzavření smlouvy.

úoale o výměrách jsou informativní. pozemhový fond čR ,,eposkytuje mapy

katastru nemovitostí.

Přílohy k žádostem:
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a) Žádo§t oprávněné o§oby podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o prodeji půdy
Přílohou žádosti jsou:
o doklady prokazující nároky žadatele dle zákona č.229/l99t Sb., ve znění pozdějších

předpisů, v případě, žejsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny;
- kopie pravomocného rozhodnutí přislušného okresního úřadu _ pozemkového

Úřadu, ze kterého vyplYvá nrárok na převod pozemků podle § l la zákona o půdě,
vč. ocenění nároku,

- kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postoupený nárok
r čestné prohlášení oprávněné osoby,
o čestné prohlášení k uplatnění přednostního práva,
. raýpis z obchodního rejsťíku, na kterém bude společníkem uvedeno, ževýpis odpovídá

skuteČnosti, respektive prohlášením v případě, že v rejstříku doposud není provedena
Žádná změna - originál, nebo úředně ověřená kopie ne starší 3 měsíců (předkládá p§uzr-
právnická osoba jako oprávněná osoba),

r plnámoc vpřípadě, žeježadatel zastoupen osobou oprávněnoujednat zažadatele,
. specifikace dalších uplatňovaných nároků.

b) Žáaost tyzické osobyo která je zemědělským podnikatelem podle § 7 odst.l písm. b)
zákona o prodeji půdy
Přílohou žádosti jsou:
. kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele,
l Čestné prohlášení fyzické osoby - zemědělského podnikatele, že provoz$e zemědělskou

qýrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o tozloze nejméně 10 ha v
kakstrálních územích obce nebo v katastrálnim území, které sousedí s katastrálním
Územím, do něhož náIežejí pozemky určené k prodeji, a tím splňuje podmínky
stanovené v § 7 odst. l písm. b) zákona - na předepsaném formuláři,

o čestné prohlášení k uplatnění přednostníha ptáva,
. doklady prokazující nároky žadatele dle zákona č.229/199I Sb., ve mění pozdějších

předpisů, v případě, žejsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny:
- kopie pravomocného rozhodnutí příslušného okresního uřadu _ pozemkového

Úřadu, ze kterého vyplývá nárok na převod pozemků podle § 1la zákona o půdě,
vč. ocenění nároku,

- kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postoupený nárok,
o plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat zažadatele,
r specifikace dalších uplatňovaných nároků.

c) Žádost spoleČníka obchodní společnosti nebo člena družstva podle § 7 odst.l písm. c)
zákana o prodeji půdy

Přílohou žádosti jsou:
. originál nebo úředně ověřená kopie v}pisu z obchodniho rejsťíku ne starší tří měsíců u

spoleČníkŮ veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnost s ručením
omezeným a akciové spo|ečnosti, na kerém bude společnftem uvedeno, že ýpis
odpovídá skutečnosti resp. prohlášením v případě, že v rejstříku dosud není provedena
příslušná zména,

. čestné prohlášení člena obchodní společnosti, že obchodní společnost, jejímž je
společnikem nebo družstvo, jehož je členem, provozuje zemědělskou ýrobu minimálně
po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce
nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležeji
pozemky určené k prodeji, a tím splňuje podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písm. c)
zákonao prodeji půdy,
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a

a

akcionáři (společníci) akciové společnosti prokazují to, že jsou akcionáři:

;, u akcií na jméno v listinné podobě výpisem ze seulamu akcionářŮ,

b. u akcií naJméno v zaknihované podobě výpisem ze střediska cenných paPÍru,

c. u akcií na majitele v listinné podobě akciemi,
d. u akcií na majitele v zaknihované podobě rnýpisem ze střediska cenných

papírů,
e. nejsouJi vydány akcie společnosti zatímními listy,

čestné prohlášení o nabytí pozemků s uplatněním přednostního pránL
r souhlas a prohlášení obchodní společnosti nebo družstva s uplatněním přednostního

práva k nabízenému pozemku podle § 7 odst. 5,6 zákona o prodeji půdy,

členové družstvaprokazují skutečnost, žejsou členy, rlýpisem ze seznamu druŽstevníkŮ

o doklady prokazující nároky žadatele dle zákona é. 229l|99l §b., ve zlrléní PazdějŠÍch
předpisů, v případě, žejsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny:' 

- kopie ir"uo*o"rrého rozhodnutí příslušného okresního úřadu - pozemkového Úřadu,

," 1t".eno vyplývá nárok na převod pozemku podle § lla zákona o PŮdě, vČ.

ocenění nároku,
_ kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postouPený nárok,

plná moc v případě, žeježadatel zastoupen osobou oprávněnoujednat zaŽaóatele,

specifikace dalších uplafr ovaných nároků-

$ žádost ffzické osoby _ vlastníka 10 ha podle § 7 odst.l písm. d) zákona o prodeji PŮdY
Přilohou žádosti jsou:

o kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, , . x^l potvrzení příslušné AZy MZe ČR, že žaďatel provozuje na tr:emi CR zemědělskou

výrouu minimáhě po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha,

. originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z katasffu nemovitostÍ, kterlfm Žadatel prokrťe

vlastniówí k minimálně 10 ha zeměděls§ých pozemků v katastrálních Územich obce nebo

v katastrálním území, které sousedí s katastrálnim územím, do něhož náležejí pozemky urěené

k prodeji,
. 

" 
čestré prohlášení, že žadatel vlastní nejméně 10 ha zemědělské pŮdy v katastrálních

územích oúce nebo v katastrálnímúzemí, které sousedí s katastrálním územím,do néhož

ná|ežejí pozemky určené k prodeji a provozuje zemědělskou výrobu na Území CR
minimálně po dábu 36 měsíců pozemcích o tozloze nejméně 10 ha, a tim splňuje

podmínky stanovené v § 7 odst. 1 písm. d) zákona o prodeji půdy,

čestné prohlášení k uplatnění přednostního práva,

dokladY prokazující nároky žadatele dle zákona č.229ll99l Sb., ve znění PozdějŠÍch
předpisů, v případě, že jsou v ádosti uplatněny na úhradu kupní ceny:

- topie prurrorn-o.rrého rozhodnutí příslušného okresního úřadu - pozemkového Úřadu,

ze-kíerého vyplývá narok na převod pozemků podle § lla zákona o PŮdě, vČ.

ocenění nároku,
_ kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postouPený nrárok,

plná moc v prípadě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat zaŽadatele,

speciťrkace dalších uplatňovaných nrároků.

podrobné informace včetně uýpisu jednottivých pozemkŮ, ŽÓdosti a Čestnó

prohlášení jsoi zóje.mcům k dispozici na místně přísluŠném ptacoviŠli
-pozemkovéh-o 

fondu ČR, ohtedrě pozemků ležících na území hlavního mě§ta

prahy jsou tyto informace, žádosti q čestnd prohlŮŠení k disPozici

no 
-poirm*orém 

fondu ČR, se sídlem v Prgze 3, Husineckd l024/]1a,

PSČ I30 00, a na webově stránce http://www.pfcr.cz.

a
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Pozemkový fond Čn Uad zújemce, aby své žádosti o převod pozemků
podůvali
na formulářích PF ČR místně příslušnému pracovišíi nebo v případě pozemků
ležících na území hlavního města Prahy Pozemkovému fondu ČR, se sídlem
v Praze 3, Husineckti 1024/11a, PSČ I30 00.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud v případě pozemků v ckáněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
požádá o převod v mezidobí od vyhlášení prodeje (převodu) do okamžiku uzavření smlouvy
osoba splňující podmínky pro převod podle čl. II zál<ona é.20612002 §b,, kterým se mění zákon
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, v}bušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, nebo podle § 20 zákona č.4411988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve zněrrí pozdějších předpisů, bude převod realizovifur na tuto osobu bez ohledu na žádosti
ťetích osob o převod.

Další termín veřejné nabídky pro prodej pozemků bude zveřejněn na webových stránkách
Pozemkového fondu ČR 1http:l/www,pfcr.czl.

Pozemkoqí fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech nemovitosti zveíejné nabídky dodatečně
vyřadit.
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