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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne…………2012
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Úvodní ustanovení
§1
(1) Zřizuje se Státní pozemkový úřad jako správní úřad s celostátní působností.
(2) Státní pozemkový úřad je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(3) Sídlem Státního pozemkového úřadu je Praha.
(4) Státní pozemkový úřad je podřízen Ministerstvu zemědělství (dále jen
„ministerstvo“).
§2
(1) Státní pozemkový úřad je tvořen ústředím Státního pozemkového úřadu (dále jen
„ústředí“) a krajskými pozemkovými úřady, které vykonávají činnost v rámci vyšších
územních samosprávných celků1) (dále jen „krajský pozemkový úřad“).
(2) V čele Státního pozemkového úřadu je ústřední ředitel Státního pozemkového
úřadu (dále jen „ústřední ředitel“), kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Ústřední
ředitel je současně ředitelem ústředí.
(3) Krajský pozemkový úřad řídí jeho ředitel. Ředitele krajského pozemkového úřadu
jmenuje a odvolává ústřední ředitel.
(4) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení krajský pozemkový úřad
jakožto vnitřní organizační jednotka Státního pozemkového úřadu podle územní působnosti;

1)

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.
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o odvolání proti jeho rozhodnutí rozhoduje ústředí, pokud jiný právní předpis nestanoví
jinak2).
(5) Podrobnosti organizačního členění Státního pozemkového úřadu stanoví
organizační řád, který vydává ústřední ředitel s předchozím souhlasem ministra zemědělství.
§3
(1) Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle tohoto zákona a podle zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů.
(2) Státní pozemkový úřad při nakládání s majetkem a při převodu zemědělských
pozemků a dalších nemovitých a movitých věcí, s nimiž je příslušný hospodařit, na jiné osoby
postupuje tak, aby účinně hájil majetkové zájmy státu při dodržování povinností
při hospodaření s majetkem.
(3) Státní pozemkový úřad vytváří rezervu státních pozemků vymezených nařízením
vlády k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou. S pozemky z rezervy
podle určení stanoveného nařízením vlády bezúplatně naloží ve prospěch ústředních orgánů
státní správy, pro které byla rezerva vytvořena.
(4) Státní pozemkový úřad může s právnickou osobou, které je svěřeno nakládání
s lesy ve vlastnictví státu, uzavřít za Českou republiku písemnou smlouvu, na základě které
by tato osoba převáděla pozemky oprávněné osobě podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů; k takovému převodu však mohou být použity jen odloučené
lesní pozemky podle jiného právního předpisu3).
§4
(1) Státní pozemkový úřad je příslušný hospodařit též s nemovitostmi, které byly
podle jiného právního předpisu4) ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona
ve správě Pozemkového fondu České republiky. Dále je Státní pozemkový úřad příslušný
2)

3)
4)

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,
občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona
č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona
č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
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hospodařit s pozemky nabytými podle § 15 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení
zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravující nakládání s majetkem státu
ve prospěch jiných osob, se na tyto nemovitosti vztahují jen tehdy, pokud tento zákon nebo
jiný právní předpis5) nestanoví jinak.
(2) Státní pozemkový úřad je dále příslušný hospodařit se stavbami využívanými
k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu,
které ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona spravoval Pozemkový fond
České republiky; pokud Pozemkový fond České republiky ke dni předcházejícímu dni nabytí
účinnosti tohoto zákona stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a související vodní
díla ve vlastnictví státu nespravoval, je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit s těmito
stavbami a vodními díly dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Výnosy z převodů majetku, provedených na základě realizace rozhodnutí
o privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů, jsou vedeny Ministerstvem financí na zvláštním účtu a nejsou
součástí státního rozpočtu.
§5
S majetkem státu nebo majetkovými účastmi státu, vybranými k privatizaci podle § 5
zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nakládá pouze podle zákona
č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§6
(1) Podle tohoto zákona nelze převádět
zemědělské pozemky6), na jejichž vydání bylo uplatněno právo podle jiného právního
předpisu7) a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto,
b) zemědělské pozemky nebo jejich části určené územním plánem nebo regulačním plánem
anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo
stavbami dopravní infastruktury8) nebo těmito stavbami již zastavěné, s výjimkou
zemědělských pozemků převáděných podle § 7 nebo § 10 odst. 1, zemědělských
pozemků již využitých ke zřízení technické infrastruktury8); v případě pochybností vydá
na základě žádosti Státního pozemkového úřadu vyjádření příslušný úřad územního
plánování,
a)

5)
6)
7)

8)

Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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c) zemědělské pozemky určené podle schváleného návrhu pozemkové úpravy pro výstavbu
polních cest a na provedení technických, vodohospodářských a ekologických opatření9),
d) majetek, o jehož převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního
předpisu10),
e) zemědělské pozemky ve vojenských újezdech11),
f) zemědělské pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních
rezervacích a v prvních a druhých zónách národních parků12),
g) pozemky tvořící rezervu státních pozemků vymezených jiným právním předpisem 13),
s výjimkou nakládání podle § 3 odst. 3.
(2) Na žádost Státního pozemkového úřadu sdělí příslušný správní úřad písemně
do 30 dnů, zda-li pozemky, které mají být převedeny podle tohoto zákona, nejsou podle
odstavce 1 z převodu vyloučeny. Při převodu zastavěných pozemků se sdělení v případech
podle odstavce 1 písm. c), e) a f) nevyžaduje.
(3) Příslušný katastrální úřad na žádost Státního pozemkového úřadu ověří do 30 dnů
od doručení žádosti ve své evidenci, že pozemky po 25. únoru 1948 nepřešly, ani nebyly
převedeny do vlastnictví státu z vlastnictví církve, náboženské společnosti, řeholního řádu
nebo kongregace anebo že ke dni 31. prosince 1949 nebyly ve vlastnictví obcí.
(4) U pozemků, které jsou v katastru nemovitostí evidovány na základě rozhodnutí
o výměně nebo přechodu vlastnických práv podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 9 odst. 6 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, se ověření podle odstavce 3
nevyžaduje.
(5) Zemědělské pozemky uvedené v odstavci 1 lze podle tohoto zákona převádět,
pominou-li důvody, které brání převodu nebo není-li převodci doručeno ve lhůtě stanovené
podle odstavce 2 sdělení příslušného orgánu, s výjimkou případů podle odstavce 1 písm. a)
a f).
Bezúplatný převod pozemku
§7
(1) Státní pozemkový úřad bezúplatně převede zemědělské pozemky, s nimiž je
příslušný hospodařit, na základě písemné žádosti obce, v jejímž katastrálním území se
nacházejí, do jejího vlastnictví za předpokladu, že tomu nebrání práva třetích osob14), a to jdeli o pozemky
9)
10)
11)
12)

13)
14)

Zákon č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č….., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským
společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 237/2011 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových
programů státu.
Například § 136 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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a) v zastavěném území8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
b) v zastavitelné ploše8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně
prospěšnou stavbou,
d) zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce,
e) určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci zeleně
a k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité,
f) nacházejí-li se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na území třetích zón národních
parků a jsou-li v zastavěném území8) nebo zastavitelné ploše8); písemnou žádost týkající
se bezúplatného převodu těchto typů pozemků lze podat nejpozději do 12 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví
bezúplatně převede
a) silniční pozemky15) pod místními komunikacemi nebo pod účelovými komunikacemi,
s nimiž je příslušný hospodařit, pokud tato obec uvedené komunikace vlastní,
b) silniční pomocné pozemky16) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo17) související
se silničními pozemky podle písmene a), s nimiž je příslušný hospodařit.
(3) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví
bezúplatně převede, pokud takovému převodu nebrání práva třetích osob14) a pokud
o převedení těchto pozemků nepožádala obec, zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný
hospodařit,
a) v zastavěném území8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
b) v zastavitelné ploše8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně
prospěšnou stavbou,
d) zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví kraje,
e) určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci zeleně
a k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité.
(4) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví
bezúplatně převede
a) silniční pozemky15) pod silnicemi II. a III. třídy, s nimiž je příslušný hospodařit, pokud
tento kraj uvedené silnice vlastní,
b) silniční pomocné pozemky16) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo17) související se
silničními pozemky podle písmene a), s nimiž je příslušný hospodařit.
(5) V případě, že je pozemní komunikací zastavěna pouze část pozemku evidovaného
v katastru nemovitostí v podobě parcely, převede se tato část určená geometrickým plánem
s tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku hradí v případě
odstavce 2 obec a v případě odstavce 4 kraj.

15)
16)
17)

§ 11 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 30 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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§8
(1) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění
stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce podle
§ 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo kraje podle § 7 odst. 3 písm. a), b) nebo c), kterým by
zamýšlená stavba nebyla veřejně prospěšnou stavbou, jsou obec nebo kraj povinny
zemědělský pozemek převést zpět za stejných podmínek, za jakých byl na obec nebo kraj
převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti změny územního plánu nebo
změny regulačního plánu nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.
Jestliže nebude možné pozemek převést zpět, protože je ve vlastnictví třetí osoby, jsou obec
nebo kraj povinny ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu finanční náhradu
ve výši ceny pozemku zjištěné podle cenového předpisu18) platného ke dni uzavření smlouvy,
podle které byl pozemek obci nebo kraji převeden.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí i v případech, kdy došlo k bezúplatnému převodu
pozemku do vlastnictví obce podle § 7 odst. 1 písm. e) nebo kraje podle § 7 odst. 3 písm. e)
a pozemek nebyl k realizaci zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření využit.
§9
Zemědělské pozemky podle § 10 až 13 lze převádět pouze na
a) fyzickou osobu, která je občanem
1. České republiky19),
2. jiného členského státu Evropské unie20),
3. státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
4. Švýcarské konfederace21),
b) právnickou osobu, která je zemědělským podnikatelem v České republice,
c) právnickou osobu, která je zemědělským podnikatelem nebo má obdobné postavení
1. v jiném členském státě Evropské unie20),
2. ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
3. ve Švýcarské konfederaci21).
§ 10
Převod zemědělského pozemku na žádost obce, jeho oprávněného uživatele
nebo vlastníka stavby, která se na pozemku nachází
(1) Nebrání-li tomu ustanovení § 6, převede Státní pozemkový úřad úplatně na základě
písemné žádosti obce do jejího vlastnictví zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný
hospodařit, nacházející se v jejím katastrálním území
18)

19)
20)
21)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Smlouva o fungování Evropské unie.
Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně
a Švýcarskou konfederací na druhé straně.
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a) v zastavěném území8),
b) v zastavitelné ploše8),
c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění.
(2) Pozemky vymezené v odstavci 1 se úplatně převedou na základě písemné žádosti
obce do jejího vlastnictví, pokud byly marně nabídnuty oprávněným osobám podle zákona
č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou převodu podle odstavce 3.
(3) Na základě písemné žádosti oprávněného uživatele pozemku v zahrádkových nebo
chatových osadách zřízených na základě územního rozhodnutí nebo existujících již
před 1. říjnem 1976 nebo zřízených na základě územního rozhodnutí převede Státní
pozemkový úřad tento pozemek do vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví této osobě.
Do vlastnictví nabyvatele se současně s pozemkem převádějí bezúplatně všechny součásti
a příslušenství tohoto pozemku.
(4) Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad vlastníkovi, popřípadě
spoluvlastníkovi stavby, která je nemovitostí, zemědělský pozemek, na němž je umístěna tato
stavba, a to v případě, že pozemek je funkčně spojen s touto stavbou a vlastník, popřípadě
spoluvlastník stavby je oprávněným uživatelem tohoto pozemku. Státní pozemkový úřad
převede vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi stavby, která je nemovitostí, zemědělský
pozemek sousedící s pozemkem, na němž je umístěna tato stavba, jestliže tento pozemek je
funkčně spojen s touto stavbou a vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby je oprávněným
uživatelem tohoto pozemku.
(5) Pokud o převod zemědělského pozemku požádají současně osoby uvedené
v odstavcích 1, 3 nebo 4, uspokojí se nejprve uživatel pozemku v zahrádkových nebo
chatových osadách, pokud podá žádost nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, poté vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby, která je nemovitostí, a nakonec
obec.
§ 11
Převod zemědělského pozemku na žádost vlastníka sousedícího pozemku
(1) Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad zemědělský pozemek,
s nímž je příslušný hospodařit, vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkům sousedícího
zemědělského pozemku, pokud o zemědělský pozemek nepožádá osoba podle § 10. Převést
však nelze zemědělský pozemek, jehož výměra přesahuje 10 % výměry sousedícího
zemědělského pozemku vlastníka, popřípadě jeho spoluvlastníků.
(2) Pro účely tohoto zákona je sousedícím pozemkem každý jednotlivý pozemek
evidovaný v katastru nemovitostí jako parcela označená parcelním číslem a zobrazená
v katastrální mapě nebo v mapě bývalého pozemkového katastru anebo v navazujících
operátech přídělového a scelovacího řízení, a který má s předmětným pozemkem společnou
hranici nebo se ho alespoň v jednom bodě dotýká.
(3) Pokud o převod zemědělského pozemku požádá více vlastníků, popřípadě
spoluvlastníků sousedících zemědělských pozemků, kteří splňují podmínky uvedené
v odstavci 1, vyzve je Státní pozemkový úřad, aby nabídli kupní cenu, která však nesmí být
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nižší než cena obvyklá. Podle výše nabídnuté kupní ceny stanoví Státní pozemkový úřad
pořadí osob, a poté vyzve k uzavření kupní smlouvy tu z nich, která se s nejvyšší nabídkou
kupní ceny umístila na prvním místě. Pokud tato osoba neuzavře smlouvu do 45 dnů ode dne
převzetí návrhu kupní smlouvy předložené Státním pozemkovým úřadem nebo ode dne
doručení tohoto návrhu do vlastních rukou na adresu uvedenou nabyvatelem nebo pokud
nabyvatel nesplní ve lhůtě pro přijetí návrhu kupní smlouvy podmínky stanovené v § 16 odst.
1, není Státní pozemkový úřad tímto návrhem vázán a postupně vyzývá k uzavření kupní
smlouvy osoby podle pořadí, ve kterém se se svojí nabídkou kupní ceny umístily.
(4) V případě, že některé osoby nabídly podle odstavce 3 kupní cenu ve stejné výši,
vyzve Státní pozemkový úřad tyto osoby k podání nových nabídek s tím, že nově nabízená
kupní cena nesmí být nižší než ta, která jimi byla nabídnuta v předchozím případě.
(5) Zemědělský pozemek lze podle odstavců 1 a 3 převést i tehdy, jestliže o to požádá
spoluvlastník sousedícího zemědělského pozemku.
§ 12
Převod zemědělského pozemku na základě veřejné nabídky
(1) Nebráni-li tomu ustanovení § 6, může Státní pozemkový úřad úplatně převést
zemědělský pozemek, s nímž je příslušný hospodařit, který byl marně nabídnut oprávněným
osobám podle jiného právního předpisu22), a to na základě veřejné nabídky podle odstavce 2.
(2) Státní pozemkový úřad zveřejní na své úřední desce a na svých internetových
stránkách oznámení o zahájení veřejné nabídky s uvedením údajů o pozemcích podle katastru
nemovitostí23), o jejich ceně stanovené podle odstavce 3 spolu s výzvou, aby osoby uvedené
v odstavci 4 o nabízené zemědělské pozemky podávaly písemnou žádost ve lhůtě 1 měsíce
od zveřejnění. Současně zveřejní na svých internetových stránkách text kupní smlouvy, jejíž
obsah je pro převod podle veřejné nabídky závazný a nelze jej během veřejné nabídky měnit.
Státní pozemkový úřad může do doby uzavření kupní smlouvy veřejnou nabídku zcela zrušit
nebo pozměnit. Oznámení o této skutečnosti zveřejní rovněž na své úřední desce a na svých
internetových stránkách.
(3) Státní pozemkový úřad v oznámení o zahájení veřejné nabídky stanoví cenu
zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek24), nebo nejsou-li
zemědělské pozemky bonitovány, za průměrnou cenu pro jednotlivá katastrální území podle
jiného právního předpisu25). Při stanovení ceny se v obou případech použije cenový předpis
platný k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení veřejné nabídky.
(4) Během lhůty pro podávání žádostí podle odstavce 2 mohou o nabízené zemědělské
pozemky písemně požádat
a) oprávněné osoby, jejichž nárok na náhradní zemědělský pozemek vyjádřený v korunách
22)
23)
24)
25)

Zákon č. 229/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona
č. 89/1996 Sb.
§ 29 vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními
cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
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činí nejméně 50 % z ceny pozemku podle odstavce 3,
b) fyzické nebo právnické osoby, které jsou zemědělskými podnikateli a které prokazatelně
provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na zemědělských
pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním
území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí zemědělské pozemky
určené k převodu, nebo
c) fyzické nebo právnické osoby, které jsou zemědělskými podnikateli a které vlastní
nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území,
které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí zemědělské pozemky určené
k převodu, a které prokazatelně provozují na území České republiky zemědělskou výrobu
minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha.
(5) Pokud ve lhůtě pro podávání žádostí požádají o převod zemědělského pozemku
zařazeného do veřejné nabídky
a) osoby uvedené v § 10 nebo 11, veřejná nabídka se v příslušné části ruší a Státní
pozemkový úřad postupuje podle § 10 nebo 11; jestliže tyto osoby ve lhůtě pro podávání
žádostí o převod zemědělského pozemku nepožádají, jejich právo na převod
zemědělského pozemku podle těchto ustanovení jim zaniká,
b) oprávněné osoby uvedené v odstavci 4 písm. a), postupuje Státní pozemkový úřad podle
odstavce 7, nebo
c) pokud nepožádá o převod zemědělského pozemku oprávněná osoba, ale osoba uvedená
v odstavci 4 písm. b) nebo c), která má tento pozemek pronajatý od Státního
pozemkového úřadu ke dni vyhlášení veřejné nabídky nepřetržitě po dobu 36 měsíců,
postupuje Státní pozemkový úřad podle odstavce 8.
(6) V ostatních případech Státní pozemkový úřad vyzve osoby, které podaly žádost,
aby v přiměřené lhůtě, kterou jim určí,
a) nabídly kupní cenu, která nesmí být nižší než cena podle odstavce 3, a
b) zaplatily na účet Státního pozemkového úřadu kauci ve výši 5 % z ceny pozemku, která
byla oznámena při vyhlášení veřejné nabídky, nejméně však 5 000 Kč.
(7) Osobě, která nabídla nejvyšší kupní cenu a zaplatila kauci podle odstavce 6
písm. b) Státní pozemkový úřad bez zbytečného odkladu písemně potvrdí, že její nabídka byla
vybrána, zákonné podmínky splněny a pozemek jí bude za nabídnutou cenu převeden
na základě kupní smlouvy, jejíž text byl zveřejněn podle odstavce 2 a kterou je osoba povinna
uzavřít ve lhůtě, formě a způsobem podle § 16 odst. 3. V případě, že některé osoby nabídly
podle odstavce 2 nejvyšší kupní cenu ve stejné výši, vyzve Státní pozemkový úřad tyto osoby
k podání nových nabídek s tím, že nově nabízená kupní cena nesmí být nižší než ta, která jimi
byla nabídnuta v předchozím případě.
(8) Jestliže o převod zemědělského pozemku zařazeného do veřejné nabídky požádá
jedna nebo více oprávněných osob, Státní pozemkový úřad postupuje podle odstavce 6
obdobně s tím, že vyzve pouze tyto oprávněné osoby a na základě výše nabídnuté kupní ceny
stanoví jejich pořadí. Zemědělský pozemek převede té z nich, která se s nejvyšší cenou
umístila na prvním místě. Pokud však tato osoba neuzavře ve lhůtě stanovené v § 16 odst. 3
kupní smlouvu, postupuje Státní pozemkový úřad obdobně vůči dalším osobám v pořadí,
v jakém se se svojí nabídkou kupní ceny umístily.
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(9) V případě, že o převod zemědělského pozemku požádá jeho nájemce splňující
podmínku podle odstavce 5 písm. c), Státní pozemkový úřad této osobě bez zbytečného
odkladu písemně potvrdí, že jí pozemek bude převeden za vyhlášenou kupní cenu na základě
kupní smlouvy, jejíž text byl zveřejněn podle odstavce 2 a kterou je povinen nájemce uzavřít
ve lhůtě, formě a způsobem podle § 16 odst. 3. V případě, že tento nájemce neuzavře kupní
smlouvu ve stanovené lhůtě, Státní pozemkový úřad postupuje dále podle odstavce 6.
(10) Osoba, která uplatní právo na převod zemědělského pozemku podle odstavce 8,
může tímto způsobem nabýt zemědělský pozemek, popřípadě pozemky maximálně do výše
70 % výměry zemědělských pozemků nabídnutých k převodu, u kterých ke dni vyhlášení
veřejné nabídky splňuje podmínky podle odstavce 5 písm. c). Jestliže tato osoba splňuje
podmínky podle odstavce 5 písm. c) pouze k jednomu zemědělskému pozemku, omezení
uvedené ve větě první se neuplatní. Celková výměra pozemků nabytých na základě odstavce 8
je omezena na nejvýše 500 ha. Do této výměry se započítají i pozemky nabyté obdobným
způsobem na základě dosavadních právních předpisů.
(11) Do požadované doby 36 měsíců pro dobu trvání nájmu podle odstavce 5 písm. c)
se započítává i doba, po kterou byl nájemcem zemědělského pozemku právní předchůdce
současného nájemce. Podmínka podle odstavce 5 písm. c) bude považována za splněnou
i v případě, že nájemce měl po stanovenou dobu v nájmu zemědělský pozemek ve vlastnictví
státu odpovídající velikosti v katastrálním území obce, do něhož náleží zemědělský pozemek,
popřípadě pozemky, určené k převodu dotčené pozemkovou úpravou, které vznikly
na základě rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
(12) V případě uzavření kupní smlouvy se kupujícímu do kupní ceny započte kauce
zaplacená podle odstavce 6 písm. b). Kauce zaplacená osobou, které bylo potvrzeno, že její
nabídka byla vybrána a která nesplnila podmínky stanovené v § 16 odst. 3, propadá státu.
V případě ukončení veřejné nabídky uzavřením kupní smlouvy nebo i z jiného důvodu je
Státní pozemkový úřad povinen vrátit zaplacenou kauci všem ostatním osobám, a to
nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení veřejné nabídky.
§ 13
Prodej zemědělského pozemku v obchodní veřejné soutěži
(1) Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný
hospodařit, které nebyly převedeny postupem uvedeným v § 10 až 12, fyzickým nebo
právnickým osobám v obchodní veřejné soutěži podle jiného právního předpisu26);
rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny.
(2) Pokud osoba, které bylo oznámeno přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy,
nesplní podmínky stanovené v § 16 odst. 3, oznámí Státní pozemkový úřad přijetí návrhu
další osobě v pořadí.

26)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 14
Kupní cena a její úhrada
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, převádějí se pozemky, s nimiž je Státní
pozemkový úřad příslušný hospodařit, úplatně, a to za cenu obvyklou18).
(2) Kupní cena musí být, pokud dále není uvedeno jinak, uhrazena do 60 dnů ode dne
nabytí účinnosti kupní smlouvy. Kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
(3) Kupující může zaplatit kupní cenu ve splátkách, nejpozději však do 10 let ode dne
nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to s úrokem vypočteným v souladu s právem Evropské
unie27). Poskytnutá výhoda splátek zaniká, pokud kupující před zaplacením celé kupní ceny
převede vlastnické právo k pozemku na jinou osobu. V tomto případě je kupující povinen
doplatit neuhrazenou část kupní ceny Státnímu pozemkovému úřadu do 30 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva k převáděnému zemědělskému
pozemku.
(4) Kupující je povinen před uzavřením kupní smlouvy uhradit Státnímu
pozemkovému úřadu část kupní ceny, a to ve výši 10 %.
(5) Na úhradu kupní ceny započte Státní pozemkový úřad všechny nároky, které má
kupující podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vůči státu a jejichž
uspokojení je příslušný zajistit Státní pozemkový úřad, a které přitom považuje za nesporné.
Státní pozemkový úřad může započítat na úhradu kupní ceny i jiné pohledávky vůči státu,
u kterých je příslušný k plnění. Pohledávky, jejichž výše je sporná, lze takto započítat jen
ve výši, kterou má Státní pozemkový úřad za prokázanou.
§ 15
Zástavní právo
(1) K zajištění dosud nesplacené kupní ceny zemědělského pozemku nebo její části
vzniká dnem právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva k převáděnému
zemědělskému pozemku ve prospěch státu zákonné zástavní právo.
(2) Pozemek, na němž vázne zástavní právo státu podle odstavce 1, nesmí vlastník
učinit předmětem dalšího zástavního práva, s výjimkou zástavního práva na poskytnutí
bankovního úvěru na zaplacení celé kupní ceny.
(3) Státní pozemkový úřad ohlásí vznik nebo zánik zástavního práva příslušnému
katastrálnímu úřadu. Zároveň požádá katastrální úřad o vyznačení upozornění na omezení
podle odstavce 2.
(4) Nároky státu vyplývající ze zástavního práva uplatňuje Státní pozemkový úřad.

27)

Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02).
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Podmínky převodu zemědělského pozemku
§ 16
(1) Smlouvu o převodu zemědělského pozemku, s nímž je Státní pozemkový úřad
příslušný hospodařit, lze uzavřít pouze s osobou, která
a) není v prodlení s plněním svého dluhu vůči státu, jemuž odpovídá pohledávka státu, s níž
je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad,
b) prokáže potvrzením ne starším než 3 měsíce, že není v prodlení s plněním svého dluhu
vůči státu za privatizovaný majetek, který byl na ni převeden na základě rozhodnutí
o privatizaci,
c) doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů
Finanční správy České republiky ani orgánů celní správy České republiky evidován
nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady ve splátkách,
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti28); potvrzení o stavu závazků je povinen vyžádat Státní
pozemkový úřad od příslušné okresní správy sociálního zabezpečení29).
(2) Kupní smlouva musí obsahovat ustanovení o tom, že podmínky uvedené v odstavci
1 byly splněny. Podmínky uvedené v odstavci 1 neplatí pro oprávněné osoby a pro nabyvatele
podle § 10 odst. 3.
(3) Smlouva mezi Státním pozemkovým úřadem a nabyvatelem musí splňovat
náležitosti podle jiného právního předpisu30). Nestanoví-li zákon jinak, Státní pozemkový
úřad bez zbytečného odkladu po splnění všech podmínek stanovených zákonem pro uzavření
smlouvy o převodu zemědělského pozemku zašle nabyvateli potřebný počet vyhotovení textu
smlouvy o převodu zemědělského pozemku. Nabyvatel je povinen požadovaným způsobem
podepsat stejnopisy textu smlouvy o převodu zemědělského pozemku a doložit skutečnosti
podle odstavce 1 do 45 dnů od převzetí textu smlouvy nebo od jeho doručení do vlastních
rukou na adresu uvedenou nabyvatelem. V případě porušení této povinnosti není Státní
pozemkový úřad povinen smlouvu o převodu zemědělského pozemku uzavřít a vůči
nabyvateli není předchozími návrhy vázán.
(4) Návrh na vklad vlastnického práva k převáděnému zemědělskému pozemku
do katastru nemovitostí podává Státní pozemkový úřad.
§ 17
(1) Při převodu zemědělského pozemku, s nímž je Státní pozemkový úřad příslušný
hospodařit, poskytne Státní pozemkový úřad dosavadnímu nájemci náhradu za trvalý porost,
kterou by jinak byl povinen poskytnout nájemci při ukončení nájmu podle jiného právního
28)
29)
30)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
§ 46 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů.
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předpisu31). V takovém případě nájemci již náhrada za trvalý porost při ukončení nájmu podle
jiného právního předpisu31) nepřísluší.
(2) Jestliže je nabyvatelem pozemku s trvalým porostem nebo s oplocením osoba,
která na svůj náklad trvalý porost nebo oplocení zřídila, bude této osobě kupní cena snížena
o cenu trvalého porostu a oplocení. Ke snížení kupní ceny nedojde v případě, že před
podpisem smlouvy mezi Státním pozemkovým úřadem a nabyvatelem, který zřídil trvalý
porost nebo oplocení, došlo k vypořádání závazků spojených se zřízením trvalého porostu
nebo oplocení. Uvedený postup může uplatňovat i právní nástupce zřizovatele trvalého
porostu nebo oplocení.
§ 18
Při převodu zemědělského pozemku, s nímž je Státní pozemkový úřad příslušný
hospodařit, se za součást tohoto pozemku považuje oplocení a meliorační zařízení, které je
ve vlastnictví státu, s výjimkou hlavních melioračních zařízení32), a přechází na nabyvatele
spolu s pozemkem.
§ 19
(1) Prodlení se zaplacením kupní ceny popřípadě splátky delší než 30 dnů, při prodeji
zemědělských pozemků podle § 10 až 13, je důvodem pro odstoupení Státního pozemkového
úřadu od kupní smlouvy. Za užívání zemědělského pozemku ode dne uzavření kupní smlouvy
do účinnosti odstoupení má Státní pozemkový úřad právo na náhradu. Výše náhrady činí
ročně 1 % z ceny zemědělského pozemku uvedené v kupní smlouvě, tedy 1/12 z roční
náhrady za každý započatý měsíc užívání.
(2) Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, Státní pozemkový úřad je příslušný
hospodařit se zemědělským pozemkem, který byl předmětem kupní smlouvy.
(3) Státní pozemkový úřad ohlásí změnu vlastnického práva, která nastala v důsledku
odstoupení od smlouvy, a související vznik příslušnosti hospodařit příslušnému katastrálnímu
úřadu; ohlášení doloží listinou podle jiného právního předpisu33).
§ 20
(1) Státní pozemkový úřad je povinen si ověřit u příslušného katastrálního úřadu,
na základě kterých listinných dokladů bylo zapsáno v katastru nemovitostí vlastnické právo
státu k zemědělskému pozemku.
(2) V případě, že v katastru nemovitostí je vedeno vlastnické právo státu
k zemědělskému pozemku, které nelze doložit listinnými doklady, má se pro účely jeho
převodu podle tohoto zákona za to, že stát je jeho vlastníkem a Státní pozemkový úřad je
s ním příslušný hospodařit podle jiného právního předpisu34).
31)
32)
33)
34)

§ 24 odst. 5 a 6 zákona č. 229/1991 Sb.
§ 14 odst. 6 zákona č. 229/1991 Sb.
§ 40 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
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(3) Při převodu zemědělského pozemku, u něhož vlastnické právo státu zapsané
v katastru nemovitostí nelze doložit listinnými doklady, zveřejní Státní pozemkový úřad jeho
zamýšlený převod a současně vyzve k podání případných námitek vlastnického práva jiných
osob k tomuto pozemku ve lhůtě 3 měsíců od vyhlášení této výzvy. Zamýšlený převod
a výzva se vyhlásí zveřejněním na úřední desce Státního pozemkového úřadu, na jeho
internetových stránkách a na úřední desce obecního úřadu v obci, na jejímž území se
zemědělský pozemek nachází. První den zveřejnění na úřední desce Státního pozemkového
úřadu je dnem vyhlášení výzvy.
(4) Podá-li jiná osoba písemnou námitku vlastnického práva k zemědělskému
pozemku u Státního pozemkového úřadu do skončení lhůty pro podání námitek podle
odstavce 3, nelze zemědělský pozemek podle tohoto zákona převést.
(5) Pokud osoba uvedená v odstavci 4 nedoloží, že podala návrh katastrálnímu úřadu
na zápis svého vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo že u soudu uplatnila své
vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve lhůtě 1 roku od podání námitek u Státního
pozemkového úřadu, lze převod podle tohoto zákona provést.
(6) Nenamítne-li jiná osoba své vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve lhůtě
uvedené v odstavci 3 a prokáže-li později, že byla ke dni skončení této lhůty jeho vlastníkem,
přísluší jí od Státního pozemkového úřadu finanční náhrada ve výši ceny, za kterou byl
zemědělský pozemek převeden na nabyvatele, u bezúplatných převodů ve výši ceny zjištěné
podle cenového předpisu35) ke dni převodu.
§ 21
Společná ustanovení
(1) Podílový spoluvlastník zemědělského pozemku, který nabyl spoluvlastnický podíl
k zemědělskému pozemku převodem podle § 10 odst. 3, nemá zákonné předkupní právo vůči
Státnímu pozemkovému úřadu; § 140 občanského zákoníku se ve vztahu k němu nepoužije.
(2) Osoba, která s předchozím souhlasem Pozemkového fondu České republiky nebo
Státního pozemkového úřadu zřídila na zemědělském pozemku ve vlastnictví státu, k němuž
má příslušnost hospodaření Státní pozemkový úřad, trvalý porost, nebo k jeho zřízení byla
oprávněna před nabytím účinnosti tohoto zákona, a užívá pozemek s trvalým porostem
na základě nájemní smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem České republiky nebo se
Státním pozemkovým úřadem na dobu určitou, která není kratší než 5 let, má po dobu trvání
nájmu předkupní právo k tomuto zemědělskému pozemku. Předkupní právo vzniká i nájemci,
který prokáže, že je právním nástupcem zřizovatele trvalého porostu.
(3) V případě, že zřizovatel trvalého porostu využije předkupní právo, převede mu
Státní pozemkový úřad pozemek za cenu obvyklou s tím, že ji může uhradit ve splátkách,
a to s úrokem vypočteným v souladu s předpisem Evropské unie27), nejpozději však do 10 let
ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.

35)

Zákon č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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§ 22
Přechodná ustanovení
1.

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vstupuje Česká republika do všech práv
a povinností Pozemkového fondu České republiky, včetně práv a povinností
z pracovněprávních vztahů a ze správních nebo soudních řízení, jejichž účastníkem byl
Pozemkový fond České republiky. K výkonu těchto práv a povinností je příslušný
Státní pozemkový úřad.

2.

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká funkce členů dozorčí rady Pozemkového
fondu České republiky.

3.

Veškerý majetek Pozemkového fondu České republiky přechází dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona na Českou republiku; s tímto majetkem je podle jiného právního
předpisu34) příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad. Finanční prostředky na účtech
Pozemkového fondu České republiky se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají
příjmem státního rozpočtu.

4.

Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům České republiky
zařazených v pozemkových úřadech a Ústředním pozemkovém úřadě přechází dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona na Státní pozemkový úřad.

5.

Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv a ostatních
majetkových hodnot, se kterými bylo příslušné hospodařit ministerstvo v rozsahu
potřebném pro činnost pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu,
přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Státní pozemkový úřad.

6.

Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních
předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového
úřadu, plní a vykonává počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Státní
pozemkový úřad.

7.

První návrh organizačního řádu předloží Státní pozemkový úřad ministerstvu
nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Oprávnění o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav udělená
po 8. září 1997 se považují za oprávnění udělená podle tohoto zákona.

9.

Řízení o pozemkových úpravách zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se dokončí podle tohoto zákona. Pokud však je zpracovaný návrh pozemkových úprav
vystaven ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k veřejnému nahlédnutí, řízení se
dokončí podle dosavadních právních předpisů. Řízení, které ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona vedl pozemkový úřad, dokončí příslušný krajský pozemkový úřad
Státního pozemkového úřadu a řízení, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl
Ústřední pozemkový úřad, dokončí ústředí Státního pozemkového úřadu.
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10.

Rezerva státních pozemků vytvořená Pozemkovým fondem České republiky do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za rezervu vytvořenou Státním
pozemkovým úřadem podle tohoto zákona.

11.

Žádosti podle § 10 odst. 3 podané do dne 31. prosince 2013 se i po tomto datu vyřídí
podle tohoto zákona ve znění účinném do dne 31. prosince 2013.

12.

Do doby trvání užívání pozemku s trvalým porostem na základě nájemní smlouvy
uzavřené s Pozemkovým fondem České republiky nebo se Státním pozemkovým
úřadem podle § 21 odst. 2 se započítá i doba jeho užívání, která počala běžet podle
§ 15a zákona č. 569/1991 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu dni nabytí
účinnosti tohoto zákona.

13.

Byla-li podána žádost Pozemkovému fondu České republiky o bezúplatný převod
zemědělských pozemků a dalších nemovitostí na kraje, obce, veřejné vysoké školy
nebo veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 95/1999 Sb. a zákona
č. 569/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyřízení
takové žádosti dokončí příslušný krajský pozemkový úřad Státního pozemkového
úřadu podle dosavadních právních předpisů.

14.

Vrácení převedených zemědělských pozemků a dalších nemovitostí, pokud byly
Pozemkovým fondem České republiky bezúplatně převedeny na kraje, obce nebo
veřejné vysoké školy podle zákona č. 95/1999 Sb. a zákona č. 569/1991 Sb., ve znění
účinném ke dni uskutečnění tohoto převodu, uplatní Státní pozemkový úřad, odpadl-li
důvod pro takové převedení nebo se dodatečně zjistí, že takový důvod v době jejich
převodu neexistoval.

15.

Vrácení bezúplatně převedených zemědělských pozemků podle § 8 se uplatní i tehdy,
došlo-li k jejich bezúplatnému převodu do vlastnictví obce podle dosavadních
právních předpisů.

16.

Návrh na výmaz Pozemkového fondu České republiky z obchodního rejstříku podá
ministerstvo.
§ 23
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

1.
2.
3.

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
Zákon České národní rady č. 546/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České
národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
Čl. II zákona č. 161/1997 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady
č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví
státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České
republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

Čl. II zákona č. 269/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti
orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné
právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění
následků povodní v roce 1997.
Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém
fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. III zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě
majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 66/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Část druhá zákona č. 308/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 253/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 313/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Část třetí zákona č. 15/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých
opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých
funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Část první zákona č. 148/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů.
Část čtvrtá zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb.,
o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího
některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění
zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 423/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Části první a druhá zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb.,
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné
osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
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16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 253/2001 Sb., a některé další zákony.
Část šestá zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Část třetí zákona č. 354/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Část druhá zákona č. 94/2005 Sb., o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy,
o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Části sedmá a dvacátá zákona č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky.
Část druhá zákona č. 285/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb.,
o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Část osmá zákona č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti
s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích.
Část čtvrtá zákona č. 131/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Části druhá a třetí zákona č. 178/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další
zákony.
Část čtyřicátá první zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících
s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.
Zákon č. 118/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 119/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Část první zákona č. 95/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 299/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 140/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 345/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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31.

32.

Zákon č. 74/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 433/2002 Sb. o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle
ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České republiky.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
§ 24

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.,
se mění takto:
1.

§ 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
„§ 1
Účel úpravy
Tento zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách a působnost Státního
pozemkového úřadu1) při tomto řízení. Pro účel tohoto zákona je činnost Státního
pozemkového úřadu rozdělena na činnost, kterou provádí ústředí Státního
pozemkového úřadu (dále jen „ústředí“), a na činnost, kterou provádí krajský
pozemkový úřad (dále jen „pozemkový úřad“).
_________________________
1)
Zákon č. …../2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů.“.

2.

V § 2 větě druhé se slova „se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související
věcná břemena“ nahrazují slovy „původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí
pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná
břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8“.

3.

V § 2 větě třetí se za slova „podmínky pro“ vkládají slova „zlepšení kvality života
ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti
a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství,“ a za slova „vodní hospodářství“ se
vkládají slova „zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení
odtokových poměrů v krajině“.

4.

V § 2 větě poslední se slovo „nezbytný“ nahrazuje slovem „neopomenutelný“.
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5.

V § 3 odst. 2 větě čtvrté se slova „(§ 19)“ zrušují.

6.

V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „O takových pozemcích rozhoduje
pozemkový úřad, který řízení zahájil.“.

7.

V § 3 odst. 3 větě první se za slova „pozemky vodních toků“ vkládají slova
„ , pozemky, na kterých byla vymezena aktivní zóna záplavového území podle jiného
právního předpisu52),“.

8.

Poznámka pod čarou č. 52 zní:
„52) § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

9.

V § 3 odst. 3 větě druhé se slova „oplocené pozemky, zejména“ zrušují.

10.

V § 3 odst. 3 větě poslední se slovo „nesměňované“ nahrazuje slovy „neřešené
ve smyslu § 2, u nichž se pouze obnovuje soubor geodetických informací,“.

11.

V § 3 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

12.

V § 3 odst. 4 větě první se slova „které jsou ve správě Pozemkového fondu České
republiky7) a“ včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují.

13.

V § 3 odst. 4 větě druhé se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

14.

V § 4 odst. 1 se poslední věta nahrazuje větou „V případě jednoduchých pozemkových
úprav lze upustit od zpracování plánu společných zařízení.“.

15.

V § 4 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to v případech, kdy nelze použít
jiný postup53)“.

16.

Poznámka pod čarou č. 53 zní:
„53) § 15 zákona č. 344/1992 Sb.“.

17.

V § 5 odst. 2 se slovo „bydliště“ nahrazuje slovy „adresa místa trvalého pobytu“
a slovo „sídlo“ se nahrazuje slovy „adresa sídla“.

18.

V § 5 odstavec 3 zní:
„(3) Vlastníky pozemků, kteří se v důsledku změny obvodu pozemkové úpravy stanou
účastníky řízení, pozemkový úřad o této skutečnosti vhodným způsobem vyrozumí.
Pokud vlastník pozemku přestane být účastníkem řízení podle odstavce 1 písm. a),
postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.“.
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19.

V § 5 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

20.

V § 5 odst. 5 větě první se slova „na dobu provádění pozemkových úprav“ zrušují
a číslo „6“ se nahrazuje číslem „8“.

21.

V § 5 odst. 5 se za větu čtvrtou vkládá věta „O volbě sboru pozemkový úřad učiní
zápis.“.

22.

V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Sbor zaniká dnem nabytí právní moci
rozhodnutí podle § 11 odst. 8.“.

23.

V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pro případ úmrtí nebo odstoupení člena
sboru se na úvodním jednání zvolí 1 náhradník sboru.“.

24.

V § 5 odst. 8 se slova „spolupracuje při realizaci schválených pozemkových úprav“
nahrazují slovy „uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na uhrazení rozdílu ceny
podle § 10 odst. 2“.

25.

V § 5 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Sbor může před vydáním rozhodnutí
podle § 11 odst. 8 stanovit priority realizace společných zařízení.“.

26.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:
„11) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů.“.

27.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

28.

V § 6 odst. 8 se slova „odpadl-li důvod, pro který řízení zahájil, nebo“ zrušují.

29.

V § 6 odst. 10 větě první se za slovo „této“ vkládá slovo „majetkové“.

30.

V § 6 odst. 10 větě druhé se za slovo „náhradu“ vkládá slovo „majetkové“ a slova
„u pozemkového úřadu, který řízení o pozemkových úpravách zahájil“ se zrušují.

31.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

32.

V § 7 větě poslední se slova „potřebu aktualizace bonitovaných půdně ekologických
jednotek a“ zrušují.
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33.

Poznámka pod čarou č. 14 zní:
„14) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.“.

34.

V § 8 odst. 1 větě první se za slovo „včetně“ vkládá slovo „uvedení“
a slova „ , věcného břemene a nájemního vztahu na dobu určitou“ se nahrazují slovy
„a věcného břemene“.

35.

V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou
č. 54 zní:
„(2) Jsou-li zahájeny pozemkové úpravy v katastrálním území, jehož část se po roce
1958 stala součástí území Polské lidové republiky54) a tudíž pozemky této původní
části katastrálního území nelze zahrnout do obvodu, lze o výměru těchto pozemků
navýšit nárok jejich původních vlastníků. Tyto osoby jsou povinny prokázat,
že před přechodem dotčených pozemků na území Polské lidové republiky byly
vlastníky a bez svého přičinění pozbyly vlastnické právo k těmto pozemkům. Stejně
bude postupováno i v případě dědiců původních vlastníků. Způsob oceňování těchto
pozemků bude řešen prováděcím předpisem. Při navrhování nových pozemků se
použijí pozemky ve vlastnictví státu.
_____________________________
54)
Smlouva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou
o konečném vytyčení státních hranic, vyhlášená ve Sbírce zákonů
pod č. 23/1959 Sb.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

36.

Poznámka pod čarou č. 16 zní:
„16) Vyhláška č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

37.

V § 8 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „U ostatních druhů pozemků se cena
porostu uvede jen na žádost vlastníka pozemku.“.

38.

V § 8 odst. 7 se ve větě první číslo „5“ nahrazuje číslem „6“ a slova „ , pokud mezi
vlastníky pozemků a vlastníky porostů nedojde k jiné dohodě“ se zrušují.

39.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
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„§ 8a
Řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům
(1) Zjistí-li pozemkový úřad při vypracování soupisu nároků, že u některých pozemků
nebo jejich částí jsou zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci dvě nebo více osob
a nejde-li o spoluvlastnictví (dále jen „duplicitní zápis vlastnictví"), navrhne
na základě posouzení listin osvědčujících vlastnictví k pozemku dotčeným osobám
způsob řešení stávajícího duplicitního zápisu vlastnictví dohodou.
(2) V případě, že rozpor vyplývající z duplicitního zápisu vlastnictví se nevyřeší
dohodou podle odstavce 1, rozhodne z moci úřední o vlastnictví pozemkový úřad.
Proti rozhodnutí pozemkového úřadu mohou osoby, kterých se rozhodnutí týká, podat
žalobu k soudu31).
(3) Pozemkový úřad před vystavením návrhu podle § 11 odst. 1 prověří, zda nebyla
u příslušného soudu podána žaloba proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 2.
Pokud žaloba podána byla, pozemkový úřad pozemky dotčené duplicitním zápisem
vlastnictví zařadí mezi pozemky neřešené.“.
40.

V § 9 odst. 1 se slova „u zpracovatele“ a slova „(§ 20)“ zrušují.

41.

V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Pokud návrh nebo jeho část zpracovává za pozemkový úřad jeho zaměstnanec,
musí být fyzickou osobu, která má k této činnosti úřední oprávnění (§ 18).“.

42.

Poznámka pod čarou č. 19 zní:
„19) Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.“.

43.

V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Ve zpracování návrhu je možné
pokračovat pouze na základě kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí
výsledku zeměměřických činností provedených ve smyslu odstavců 4 a 5.“.

44.

V § 9 odst. 7 se za slova „Pozemkový úřad“ vkládají slova „po stanovení obvodu
pozemkové úpravy“ a za slovo „vyznačení“ se vkládají slova „poznámky o“.

45.

V § 9 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Ode dne vyznačení této poznámky
v katastru nemovitostí sděluje katastrální úřad průběžně pozemkovému úřadu všechny
změny, týkající se řešených pozemků, a to až do vydání rozhodnutí podle
§ 11 odst. 8.“.
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46.

V § 9 se odstavec 9 zrušuje.
Dosavadní odstavce 10 až 20 se označují jako odstavce 9 až 19.

47.

V § 9 odstavce 9 a 10 znějí:
„(9) Pozemkový úřad předloží zpracovaný plán společných zařízení dotčeným
orgánům státní správy, které vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení výzvy. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Jejich souhlasné
stanovisko nahrazuje opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle
zvláštních právních předpisů21).
(10) Plán společných zařízení schválí sbor nebo vlastníci, není-li sbor zvolen,
a zastupitelstvo obce. Tento postup platí i v případě změny již schváleného plánu
společných zařízení. Zasahuje-li plán společných zařízení i do územního obvodu
navazující obce [§ 5 odst. 1 písm. c)], je třeba předložit plán společných zařízení
ke schválení také zastupitelstvu této obce.“.

48.

V § 9 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
„(11) Pozemky, na nichž jsou návrhem umístěna společná zařízení, mohou být
převedeny do vlastnictví obce. Takové pozemky může vlastnit i jiná osoba, pokud má
společné zařízení sloužit veřejnému zájmu.“.
Dosavadní odstavce 11 až 19 se označují jako odstavce 12 až 20.

49.

V § 9 odst. 12 se za slovo „pozemků“ vkládají slova „určených k“.

50.

V § 9 odstavec 13 zní:
„(13) Plán společných zařízení musí být v souladu s územně plánovací dokumentací.
Není-li návrh plánu společných zařízení ze závažných důvodů v souladu s územně
plánovací dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo změnu. V ostatních
případech musí být plán společných zařízení dohodnut s úřadem územního
plánování.“.

51.

V § 9 odst. 14 se za větu druhou vkládají věty „Pozemkový úřad může na základě
dohody uzavřené mezi spoluvlastníky reálně rozdělit spoluvlastnické podíly
i v případě, že spoluvlastníci nevlastní v obvodu pozemkových úprav jiný pozemek.
Předmětem reálného rozdělení nemohou být pozemky ve společném jmění manželů.“.

52.

V § 9 odst. 14 větě páté se středník nahrazuje tečkou a slova „přihlásí-li se
pozemkovému úřadu do 3 let od právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu
o výměně nebo přechodu vlastnických práv osoba, která prokáže, že byla
k uvedenému dni vlastníkem předmětného pozemku nebo spoluvlastnického podílu
k němu, pozemkový úřad jí poskytne finanční náhradu v ceně podle zvláštního
právního předpisu14) platného v době přechodu pozemku nebo spoluvlastnického
podílu k tomuto pozemku na stát“ se nahrazují slovy „V případě, kdy k pozemku nelze
podle údajů evidence katastru nemovitostí jednoznačně určit vlastníka a bude-li šetření
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nezbytných údajů o vlastníkovi pozemku prokazatelně bezvýsledné, posuzuje se
takový pozemek jako pozemek, jehož vlastník není znám. Přihlásí-li se pozemkovému
úřadu do 5 let od právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo
přechodu vlastnických práv osoba, která prokáže, že byla k uvedenému dni vlastníkem
předmětného pozemku nebo spoluvlastnického podílu k němu, pozemkový úřad
jí poskytne finanční náhradu v ceně podle jiného právního předpisu14) platného v době
přechodu pozemku nebo spoluvlastnického podílu k tomuto pozemku na stát.“.
53.

V § 9 se na konci odstavce 16 doplňují věty „Stávající věcná břemena, založená
smluvním vztahem a zapsaná v katastru nemovitostí, se neoceňují. Takto zatížené
pozemky lze směňovat jen se souhlasem dotčených vlastníků.“.

54.

V § 9 odstavec 18 zní:
„(18) Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu jeho zpracovávání projednávat
nové uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků. Svůj souhlas, případně
nesouhlas, vlastníci potvrdí podpisem na soupisu nových pozemků.“.

55.

V § 9 se za odstavec 18 vkládají nové odstavce 19 a 20, které znějí:
„(19) V případě, kdy se vlastník pozemku k novému uspořádání pozemků nevyjádří
ve smyslu odstavce 18, vyzve jej pozemkový úřad, aby tak učinil ve lhůtě 15 dnů.
Pokud se vlastník ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to,
že s novým uspořádáním pozemků souhlasí.
(20) Pozemkový úřad svolá všechny vlastníky, požádá-li o to nejméně jedna třetina
vlastníků nebo sbor, byl-li zvolen.“.
Dosavadní odstavce 19 a 20 se označují jako odstavce 21 a 22.

56.

V § 9 odst. 21 se slova „ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 a 4 a § 9 odst. 13“ nahrazují
slovy „podle tohoto zákona“.

57.

V § 9 odst. 22 se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“, na konci textu odstavce se doplňují
slova „, je-li jejich účast potřebná“ a na konci odstavce se doplňuje věta „O konání
kontrolního dne pozemkový úřad sepíše zápis.“.

58.

V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „k přijetí částky, stanovení její výše a lhůty
k zaplacení je příslušný pozemkový úřad“ nahrazují slovy „tato částka však nesmí být
vyšší než 10 000 Kč“.

59.

V § 10 odst. 2 se za větu druhou vkládají věty „Úhrada se nevztahuje na pozemky
ve vlastnictví státu. V případě pozemků ve vlastnictví krajů se úhrada nevyžaduje
v případě, že jsou na těchto pozemcích umístěny veřejně prospěšné stavby a kraj nemá
v obvodu pozemkové úpravy ve vlastnictví další pozemky. K přijetí částky, stanovení
její výše a lhůty k zaplacení je příslušný pozemkový úřad“ a na konci odstavce se
doplňují věty „V takovém případě však nesmí rozdíl činit více než 2 000 Kč.
Od úhrady částky nepřesahující 100 Kč se upouští vždy.“.
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60.

V § 10 odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta
„Vzdálenost se měří od bodu dohodnutého na úvodním jednání.“.

61.

V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Za tento souhlas se nepovažuje postup
podle § 9 odst. 19.“.

62.

V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Překročení výměry, ceny a vzdálenosti pozemků nabytých obcí pro společná
zařízení se nepovažuje za porušení kritérií podle odstavců 2 až 4.“.

63.

V § 11 odst. 1 větě první se za slova „oznámí na“ vkládá slovo „své“, za slova „úřední
desce“ se vkládají slova „a zároveň na úředních deskách dotčených obcí [§ 5 odst. 1
písm. c)]“ a za slova „vystaven též v“ se vkládá slovo „dotčené“.

64.

V § 11 odst. 4 se slova „vlastníci alespoň tří čtvrtin výměry půdy pozemků, které jsou
řešeny ve smyslu ustanovení § 2 v pozemkových úpravách. Váha hlasu podílového
spoluvlastníka odpovídá jeho podílu na celkové výměře pozemků“ nahrazují slovy
„alespoň tři čtvrtiny vlastníků pozemků řešených v pozemkových úpravách“.

65.

V § 11 odst. 5 větě první se slovo „oznamuje“ nahrazuje slovy „oznámí doručením“.

66.

V § 11 odst. 5 se za větu třetí vkládá věta „Pozemkový úřad předá po nabytí právní
moci rozhodnutí podle odstavce 4 část návrhu, týkající se plánu společných zařízení
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

67.

Poznámka pod čarou č. 27 zní:
„27) § 11 vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

68.

V § 11 odst. 6 se věty druhá až čtvrtá včetně poznámky pod čarou č. 28 zrušují.

69.

V § 11 odstavec 7 zní:
„(7) Pokud odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu potvrdí, doručí písemné
vyhotovení rozhodnutí o odvolání jen odvolateli a ostatním účastníkům řízení jej
doručí veřejnou vyhláškou. Jestliže odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu
změní nebo zruší, postupuje v takovém případě při doručování podle správního řádu.
Obdobně se doručuje v případě použití přezkumného řízení, obnovy řízení nebo
vydání nového rozhodnutí ve věci.“.

70.

V § 11 odst. 8 se věta pátá nahrazuje větou „Dosavadní nájemní vztahy, zatímní
bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se
rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu běžného roku.“.

71.

V § 11 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Rozhodnutí o výměně nebo přechodu
vlastnických práv musí být vydáno bezodkladně, nejpozději však do 4 měsíců po dni
nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu, s výjimkou postupu podle
odstavce 9. Rozhodnutí o určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 lze vydat
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i samostatně. Takové rozhodnutí však nesmí být vydáno přede dnem nabytí právní
moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a musí být vydáno
nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu
vlastnických práv, případně do 1 měsíce ode dne, kdy pozemkový úřad zjistí,
že o úhradě a lhůtě dosud nebylo rozhodnuto.“.
72.

V § 11 odst. 9 se slovo „uplatněna“ nahrazuje slovem „podána“ a na konci odstavce se
doplňují věty „Pokud žaloba podána byla, přeruší pozemkový úřad řízení, a to až
do konečného rozhodnutí soudem. Usnesení o přerušení řízení se doručuje pouze
veřejnou vyhláškou.“.

73.

V § 11 odstavec 10 zní:
„(10) Rozhodnutí podle odstavce 8 pozemkový úřad doručí veřejnou vyhláškou a jeho
písemné vyhotovení doručí všem vlastníkům pozemků a osobám dotčeným zřízením
nebo zrušením věcného břemene nebo změnou zástavního práva, známým
pozemkovému úřadu. Osobám, kterým se rozhodnutí doručuje, se k rozhodnutí připojí
jen ta část přílohy, která se dotýká konkrétní osoby. Pozemkový úřad zabezpečí, aby
příloha rozhodnutí, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis, byla přístupná
k veřejnému nahlédnutí na určeném místě u obecního úřadu a pozemkového úřadu.
Informace o tom bude vyvěšena spolu s rozhodnutím. Rozhodnutí podle odstavce 8,
které nabylo právní moci, doručí pozemkový úřad katastrálnímu úřadu. V případech,
kdy výsledek pozemkových úprav slouží i jako obnovený katastrální operát 3), stává se
tento obnovený katastrální operát platným dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle
odstavce 8.“.

74.

V § 11 odst. 12 větě druhé se slova „v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného
oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí
dědictví, v zástavní smlouvě)“ nahrazují slovy „ve všech listinách, které jsou
podkladem pro zápis do katastru nemovitostí a v nichž jsou uvedeny pozemky, které
jsou předmětem řízení o pozemkových úpravách, uvedou“, slovo „nabývaných“
se nahrazuje slovem „dosavadních“ a slovo „uvedou“ se zrušuje.

75.

Poznámka pod čarou č. 33 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

76.

V § 12 odst. 1 se slova „sborem a za jeho průběžné spolupráce“ nahrazují slovy
„zastupitelstvem obce a se sborem, byl-li zvolen a dosud nezanikl (§ 5 odst. 5),“.

77.

V § 12 odst. 2 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „8“.

78.

V § 12 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

79.

V § 12 odstavec 5 zní:
„(5) Bude-li před realizací společného zařízení zjištěno, že opatření podle § 9 odst. 8,
které bylo předmětem rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, již
neodpovídá skutečným potřebám dotčeného území, pozemkový úřad na základě
požadavku obce zahájí řízení o změně plánu společných zařízení, pokud tento
požadavek posoudí jako účelný. Pozemkový úřad zajistí přepracování schváleného
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návrhu. Přepracovaný návrh schválí zastupitelstvo obce. Pozemkový úřad
při předložení návrhu na změnu dotčeným orgánům státní správy postupuje podle § 9
odst. 9. Pozemkový úřad vydá o změně plánu společných zařízení rozhodnutí. Tímto
rozhodnutím nedojde ke změně umístění společných zařízení, a tedy jím nebudou
dotčena vlastnická práva k pozemkům.“.
80.

V nadpisu § 13 se slova „a řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku“
zrušují.

81.

V § 13 odst. 3 větě první se před číslo „5“ vkládá číslo „3,“.

82.

V § 13 odstavec 4 zní:
„(4) V případě zjištění duplicitního vlastnictví se postupuje podle § 8a.“.

83.

V § 13 se odstavec 5 zrušuje.

84.

V § 14 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Ustanovení § 3 odst. 3 se nepoužije.
Do obvodu pozemkové úpravy lze zahrnout i pozemky, které nebyly dotčeny
nedokončeným scelovacím řízením.“.

85.

V § 14 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

86.

V § 14 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Nebude-li možno dosavadnímu
vlastníkovi poskytnout jako náhradu jiný pozemek z majetku České republiky,
poskytne mu pozemkový úřad peněžitou náhradu ve výši stanovené podle zvláštních
právních předpisů14).“.

87.

V § 14 se odstavce 11 a 12 včetně poznámky pod čarou č. 37 zrušují.
Dosavadní odstavce 13 až 16 se označují jako odstavce 11 až 14.

88.

V § 14 odst. 11 se za slovo „osoba“ vkládají slova „uvedená v odstavcích 8 a 9“.

89.

V § 14 odst. 12 se za slovo „součástí“ vkládá slovo „výroku“ a slova „odstavce 8“ se
nahrazují slovy „odstavců 8 a 9“.

90.

V § 14 odst. 13 se slova „zemědělské půdy, jde o půdu ve vlastnictví státu“ nahrazují
slovy „výměry řešených pozemků, jde o pozemky ve vlastnictví státu“.

91.

V § 15 se odstavce 1 až 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.

92.

§ 16 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39 a 40 zrušuje.

93.

V § 17 odst. 4 se za slovo „úprav“ vkládají slova „včetně potřebných
vodohospodářských studií“.

94.

V § 18 odst. 2 se slova „Ústřední pozemkový úřad [§19 písm. b)]“ nahrazují slovem
„ústředí “.
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95.

V § 18 odst. 3 se slova „Ústřední pozemkový úřad“ nahrazují slovem „Ústředí“.

96.

V § 18 odst. 3 písm. c) se slova „zemědělství, lesnictví a ochraně a tvorbě krajiny“
nahrazují slovy „vodního a lesního hospodářství, územního plánování, dopravních
staveb, zemědělství, ochrany půdy a ochrany a tvorby krajiny“ a slova „anebo má
středoškolské vzdělání uvedeného zaměření ukončené maturitou,“ se zrušují.

97.

V § 18 odst. 3 písm. d) se za slovo „magisterského“ vkládají slova „nebo
bakalářského“, slova „3 roky“ se nahrazují slovy „5 let odborné“, slova „ , jako
absolvent bakalářského studijního programu a střední školy nejméně 6 let praxe
v činnostech“ se zrušují a na konci textu písmene d) se doplňují slova „vykonané
během posledních 5 let před podáním žádosti,“.

98.

V § 18 odst. 4 se slova „Ústřední pozemkový úřad, který uděluje úřední oprávnění,“
nahrazují slovem „Ústředí“.

99.

V § 18 odstavec 6 zní:
„(6) Písemná žádost se podává na formuláři, jehož obsah upravuje prováděcí právní
předpis.“.

100.

V § 18 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

101.

V § 18 odst. 7 písm. b) se slova „v předepsané délce“ nahrazují slovy „podle odstavce
3 písm. d)“ a věta poslední se zrušuje.

102.

V § 18 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 až 21 se označují jako odstavce 8 až 20.

103.

V § 18 odst. 8 se slova „Ústřední pozemkový úřad“ nahrazují slovem „ústředí“.

104.

V § 18 odstavec 10 zní:
„(10) Fyzická osoba, která nesložila zkoušku, je oprávněna ji jednou opakovat do 2 let
od neúspěšného konání zkoušky. K opakované zkoušce se nově nevyžadují náležitosti
podle odstavce 7. Pokud v tomto termínu ani opakovaně zkoušku nesloží, může podat
novou žádost až po uplynutí 5 let od neúspěšného konání opakované zkoušky.“.

105.

V § 18 odst. 12 se slova „Ústřední pozemkový úřad“ nahrazují slovem „ústředí“
a na konci odstavce se doplňuje věta „Zkouška je neveřejná.“.

106.

V § 18 odst. 13 se za slovo „odvolává“ vkládá slovo „ústřední“ a slova „Ústředního
pozemkového úřadu“ se zrušují.

107.

V § 18 odstavec 14 zní:
„(14) Ústředí vede seznam fyzických osob, kterým udělilo úřední oprávnění.“.
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108.

V § 18 se na konci odstavce 15 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které
zní:
„c) ověřuje výsledky vypracovaného návrhu pozemkových úprav.“.

109.

V § 18 odst. 16 písmeno d) zní:
„d) rozhodnutím ústředí.“.

110.

V § 18 se za odstavec 16 vkládají nové odstavce 17 a 18, které znějí:
„(17) Ústředí odejme fyzické osobě úřední oprávnění při závažném nebo opakovaném
porušení ustanovení tohoto zákona a předpisů souvisejících.
(18) Zdůvodněný písemný návrh na odejmutí úředního oprávnění předkládá ústředí
krajský pozemkový úřad, který porušení podle odstavce 17 ve své územní působnosti
zjistil. Ústředí může též odejmout úřední oprávnění z vlastního podnětu.“.
Dosavadní odstavce 17 až 20 se označují jako odstavce 19 až 22.

111.

V § 18 odst. 19 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

112.

V § 18 odstavec 20 zní:
„(20) Na fyzickou osobu, která je držitelem úředního oprávnění uděleného po 8. září
1997 podle zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, se pohlíží jako
na osobu s oprávněním podle tohoto zákona.“.

113.

Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje.

114.

V § 18 odst. 22 se slova „K osvědčování prací držitel úředního oprávnění používá
razítko se stáním znakem, které obsahuje“ nahrazují slovy „Ověřování prací provádí
držitel úředního oprávnění vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním
znakem. Razítko obsahuje“.

115.

Nadpis části čtvrté se zrušuje.

116.

§ 19 včetně nadpisu zní:
„§ 19
Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav

a)

Státní pozemkový úřad
rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění, v případě potřeby
nezbytnou projektovou činnost sám provádí,
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b) zajišťuje vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou
způsobilostí podle zvláštního právního předpisu,
c) koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s dalšími orgány podle
§ 6 odst. 6 vazbu návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací
dokumentaci a tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny; uplatňuje stanoviska
k územním plánům a regulačním plánům,
d) předkládá příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke změně
vlastnických práv k pozemkům,
e) zabezpečuje uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace pozemkových úprav,
f) soustřeďuje a poskytuje informační údaje z oblasti pozemkových úprav,
g) zajišťuje změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek podle § 8 odst. 4
a zabezpečuje jednotné vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických
jednotkách v číselném a mapovém vyjádření,
h) poskytuje údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, pokud tyto údaje nejsou
již součástí katastru nemovitostí,
i) hradí náklady podle § 17, dále nezbytné náklady spojené s oceněním věci, identifikací
parcel a vyměřením pozemků a náklady spojené s aktualizací bonitovaných půdně
ekologických jednotek,
j) přijímá peněžní částky podle § 10 odst. 2 a § 17,
k) vyjadřuje se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a stavebním řízení není
v rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu pozemkových úprav,
l) zabezpečuje v dohodě s krajským úřadem vazbu pozemkových úprav na zásady
územního rozvoje,
m) po vyznačení poznámky o schválení návrhu pozemkových úprav do katastru nemovitostí
uděluje souhlas se zatížením nebo zcizením pozemků nebo jejich částí zahrnutých do
obvodu pozemkových úprav, a to až do vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu
vlastnických práv,
n) uděluje a popřípadě odnímá úřední oprávnění o odborné způsobilosti k projektování
pozemkových úprav,
o) podílí se na obnově katastrálního operátu,
p) zajišťuje zejména pro potřeby správních úřadů a organizačních složek státu lustraci
nemovitostí v majetku České republiky.“.
117.

§ 20 až 22 se včetně nadpisů zrušují.

118.

§ 27 včetně nadpisu zní:
„§ 27
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo vyhláškou stanoví
a) náležitosti návrhu pozemkových úprav,
b) pravidla postupu při provádění pozemkových úprav,
c) obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k projektování
pozemkových úprav podle § 18 odst. 6.“.

119.

Příloha k zákonu se včetně poznámek pod čarou č. 50 a 51 zrušuje.
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§ 25
Přechodná ustanovení
1.

Zatímní bezúplatné užívání založené zákonem č. 284/1991 Sb., ve znění zákona
č. 38/1993 Sb., se ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti zákona č. …/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ruší, pokud
se účastníci tohoto vztahu nedohodnou jinak.

2.

V územích, kde byly přede dnem nabytí účinnosti zákona č. …/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zahájeny pozemkové
úpravy, zaniká zatímní bezúplatné užívání rozhodnutím podle § 11 odst. 8.
ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
§ 26
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb.,
zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 272/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 531/2005 Sb., zákona
č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 254/2011 Sb., zákona č. 75/2012 Sb.
a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 odst. 2 se slova „Vlastník pozemků je“ nahrazují slovy „Pro účely tohoto zákona
je vlastník pozemků“.

2.

V § 4a odst. 2 se slova „pozemkový úřad“ nahrazují slovy „Státní pozemkový úřad
(dále jen „pozemkový úřad“)“.

3.

V § 9 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:
„(6) Proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavců 3, 4 a 5 je možno podat
žalobu k soudu25).
_____________________________
25)
§ 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb.“.

4.

V § 9 odst. 8 se slova „ , povinná osoba a pozemkový fond“ nahrazují slovy
„a povinná osoba“.

5.

V § 11 odst. 7 větě poslední se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
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6.

V § 11a odst. 1, 5, 8, 9 a 10, § 16 odst. 1, § 18 odst. 1 a 2 a § 20 odst. 2 se slova
„pozemkový fond“ nahrazují slovy „pozemkový úřad“.

7.

V § 11a odstavec 2 zní:
„(2) Veřejné nabídky sestavuje pozemkový úřad jak z pozemků, které se nacházejí
v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše takto vymezenými závaznou částí
schválené územně plánovací dokumentace, pokud jejich převodu nebrání zákonná
překážka, tak z pozemků, které se nacházejí mimo zastavěné území obce nebo
zastavitelné ploše takto vymezenými závaznou částí územně plánovací dokumentace.
Pozemky nepřevedené na základě této nabídky budou předmětem převodu podle
zákona č. …./2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů.“.

8.

V § 11a odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

9.

V § 11a odst. 4 a 6 se slova „pozemkového fondu“ nahrazují slovy „pozemkového
úřadu“.

10.

V § 13 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

11.

V § 14 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

12.

V § 14 odstavec 9 zní:
„(9) V případě, že oprávněná osoba získala nemovitost do vlastnictví přídělem od státu
po 23. červnu 1945, poskytne se náhrada za nemovitosti uvedené v odstavci 1 jen
do výše uhrazené přídělové ceny; pokud nelze zjistit výši uhrazené přídělové ceny,
poskytne se náhrada ve výši 1,5 % z ceny nemovitosti stanovené podle § 28a.“.

13.

V § 16 odst. 1 písm. b) se slova „nebo lhůta podle čl. VI zákona č. 253/2003 Sb.“
zrušují a slova „pozemkovému fondu“ se nahrazují slovy „pozemkovému úřadu“.

14.

V § 16 odst. 4 se slova „s výjimkou nemovitostí ve správě pozemkového fondu,“
zrušují.

15.

V § 17 odst. 3 se slova „pozemkový fond“ nahrazují slovy „pozemkový úřad“.

16.

V § 17 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

17.

V § 18a odst. 1 se slovo „fond“ nahrazuje slovem „úřad“.

18.

V § 18a odst. 2 se slova „ve správě pozemkového fondu“ nahrazují slovy „ , s nimiž je
pozemkový úřad příslušný hospodařit,“.
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§ 27
Přechodná ustanovení
1.

Právo užívat půdu podle § 2 odst. 1 mají kromě vlastníka i jiné osoby na základě
smlouvy uzavřené po dni nabytí účinnosti tohoto zákona s pozemkovým úřadem, neníli zákonem stanoveno jinak.

2.

Oprávnění a povinnosti pozemkového fondu stanovené v § 17 zákona č. 229/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v tomto rozsahu
vykonává pozemkový úřad.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 28

V § 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), se doplňují odstavce 3 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 32 a 33 znějí:
„(3) Právnická osoba, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, na základě
písemné smlouvy uzavřené podle zvláštních právních předpisů32) převádí pozemky
oprávněné osobě podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
k takovému převodu však mohou být použity jen odloučené lesní pozemky podle
odstavce 4.
(4) Odloučenými lesními pozemky jsou pozemky, které jsou vklíněné mezi lesní
pozemky jiných vlastníků než státu, nebo jsou to samostatné lesní pozemky obklopené
pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, za předpokladu, že takový
pozemek při výměře do 1 ha je vzdálen od komplexu státních lesů více než 100 m,
při výměře do 5 ha více než 500 m a při výměře do 10 ha více než 1 000 m;
za odloučené lesní pozemky se považují rovněž lesní pozemky do celkové výměry
10 ha oddělené od komplexu státních lesů vodními toky, dálnicemi, silnicemi
dálničního typu, přehradami, letišti se zpevněnými plochami nebo jinými
pozemkovými pruhy, které znemožňují jejich přímé spojení s komplexem státních lesů
při lesní dopravě. Vzdáleností se rozumí nejkratší z mapy zjištěná vzdálenost mezi
hranicí komplexu státních lesů a k převodu navrženého odloučeného lesního pozemku.
Komplexem státních lesů se rozumí souvislé pozemky určené k plnění funkcí lesa
o výměře větší než 10 ha.
(5) Pozemky určené k plnění funkcí lesa se považují za souvislé, jestliže se lze dostat
z jednoho na druhý bez překročení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy do šíře
10 m nepřerušují tuto souvislost, leží-li však ve směru podélném, nezakládají
souvislost mezi pozemky jimi spojenými; za takové pruhy se nepovažují vodní toky,
dálnice, silnice dálničního typu, přehrady, letiště se zpevněnými plochami a další
pozemkové pruhy, které znemožňují přímé spojení mezi jimi oddělenými pozemky
určenými k plnění funkcí lesa při lesní dopravě. Souvislost není přerušena pozemní
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komunikací, vodním tokem, správní hranicí okresu, hranicí obce, hranicí katastrálního
území nebo oplocením a podobnými stavbami, pokud neznemožňují přímé spojení
mezi jimi oddělenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa při lesní dopravě.
(6) Pro převod lesních pozemků v uznaných farmových chovech33) neplatí uvedená
omezení vzdálenostmi a výměrami od komplexu státního lesa. Lesní pozemky v těchto
uznaných farmových chovech mohou být převáděny na jiné vlastníky pozemků
v těchto uznaných farmových chovech, a to do celkové výměry 10 ha.
(7) Spoluvlastnickým podílem státu se pro účely převodu podle odstavce 3 rozumí
podíl státu nejvíce jedna polovina, pokud velikost tohoto spoluvlastnického podílu
státu vyjádřená výměrou je menší než 10 ha.
(8) Pro účely převodu podle odstavců 3 a 7 se za součást lesního pozemku považují
zastavěné lesní pozemky, oplocení a stavby účelových komunikací.
(9) Na základě písemné žádosti obce převede pověřená právnická osoba bezúplatně
do vlastnictví obce
a) odloučené lesní pozemky určené vydaným územním plánem nebo vydaným
regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně
prospěšnou stavbou,
b) odloučené lesní pozemky určené vydaným územním plánem nebo vydaným
regulačním plánem jako sportoviště,
c) spoluvlastnické podíly státu v případě, je-li obec spoluvlastníkem pozemku.
(10) Žádosti podle odstavce 7 pověřená právnická osoba vyhoví, jsou-li splněny
podmínky stanovené tímto zákonem a nebrání-li převodu práva třetích osob.
Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena.
_____________________________
32)
§ 3 odst. 4 zákona č. …/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů.
33)
§ 1 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu
k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
§ 29
V § 6 odst. 5 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech
převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění
zákona č. 170/1993 Sb., se slova „a Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.
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ČÁST ŠESTÁ
Změna obchodního zákoníku
§ 30
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona
č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb.,
zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb.,
zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona
č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona
č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002
Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 87/2003 Sb.,
zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb.,
zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb.,
zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 152/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.,
zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona
č. 428/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 66 odstavec 8 zní:
„(8) Jsou-li orgánem nebo členy orgánu právnické osoby poslanci a senátoři, kteří takto
působí se souhlasem či na návrh státu, hradí škodu, za kterou tyto osoby podle tohoto
zákona odpovídají, stát.“.

2.

V § 66 odst. 9 se slova „nebo Pozemkový fond České republiky“ zrušují.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o účetnictví
§ 31

V § 1 odst. 3 větě třetí zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 410/2010 Sb., se slova „ , Pozemkový fond České republiky“ zrušují.
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ČÁST OSMÁ
Změna zákona, kterým se upravují některé otázky související se zákonem
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
§ 32
V § 10 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související
se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění zákona č. 441/1992 Sb. a zákona
č. 178/2006 Sb., písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
„h) přijetí náhrady, náležející státu, ve výši, o kterou cena stavby přesáhne nevypořádané
nároky oprávněné osoby16),
_____________________________
16)
§ 11 odst. 7 zákona č. 229/1991 Sb.“.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
§ 33
V § 18 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
se slova „s Pozemkovým fondem České republiky“ nahrazují slovy „se Státním pozemkovým
úřadem“.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o dani z nemovitostí
§ 34
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona
č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.,
zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 457/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 3 odst. 1 písm. a) a v § 8 odst. 2 písm. a) se za slovo „státu4a)“ vkládají slova
„ , není-li dále stanoveno jinak,“.
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2.

V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „spravované Pozemkovým fondem České republiky
nebo“ nahrazují slovy „se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo
spravované“.

3.

V § 4 odst. 1 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

4.

V § 4 odst. 3 větě první se slova „a d)“ zrušují.

5.

V § 8 odst. 3 se slova „Pozemkovým fondem České republiky nebo“ zrušují a slova
„jsou poplatníky tyto subjekty“ se nahrazují slovy „je poplatníkem tento subjekt“.

6.

V § 8 odst. 4 se slova „spravované Pozemkovým fondem České republiky,“ nahrazují
slovy „se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, spravované“.

7.

V § 9 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

8.

V § 9 odst. 5 větě první se slova „a d)“ zrušují.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
§ 35

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb.,
zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997
Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb.,
zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,
zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 476/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 20 odst. 2 písm. a) se slova „nebo Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.

2.

V § 20 odst. 6 se písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 9 a 9a zrušuje.
Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena a) až j).

3.

V § 20 odst. 6 písm. a) se slova „Pozemkový fond České republiky“ nahrazují slovy
„Státní pozemkový úřad“.
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4.

V § 20 odst. 6 se písmeno j) zrušuje.

5.

V § 20 se odstavec 11 zrušuje.
Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako odstavce 11 až 14.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
§ 36

V § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 114/1994 Sb.,
zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 111/1998 Sb., se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou
č. 18b zrušuje.
Dosavadní odstavce 11 až 15 se označují jako odstavce 10 až 14.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci
zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku
§ 37
Zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících
transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění
takto:
1.

V § 3 odst. 3 se slovo „zvláštní“ zrušuje a slova „Pozemkového fondu České
republiky“ se nahrazují slovy „Státního pozemkového úřadu“.

2.

V § 3 odst. 4 se slova „Pozemkový fond České republiky“ nahrazují slovy „Státní
pozemkový úřad“.

3.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.
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ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 38
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., ve znění nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb. zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb.,
zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

2.

V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Pozemky, které jsou majetkem podle odstavce 1 a zároveň tvoří zemědělský
půdní fond, příslušná organizační složka přednostně nabídne Státnímu pozemkovému
úřadu; to neplatí v případě pozemků tvořících jeden funkční celek s obytnými
a hospodářskými budovami a jinými stavbami, které neslouží zemědělské a lesní
výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, a dále pozemků tvořících
součást dědictví, které stát nabyl nebo mu připadlo a v souvislosti s tím mu vznikla
povinnost uhradit dluh. Nepřijme-li Státní pozemkový úřad nabídku do 30 dnů
od jejího doručení, platí, že nemá o nabízené pozemky zájem a k pozdější akceptaci
nabídky se nepřihlíží. Příslušná organizační složka dále postupuje v souladu
s odstavcem 2.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3.

V § 20 odst. 3 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 4“.

4.

V § 47 odst. 1 se slova „a v Pozemkovém fondu České republiky4)“ zrušují.

5.

V § 48 odst. 1 se slova „a Pozemkového fondu České republiky4)“ zrušují.

6.

V § 48 odst. 2 se slova „nebo Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.

7.

V § 49 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 66 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

8.

V § 49 odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
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9.

V § 55 odst. 2 větě třetí se slova „odst. 1, 3 a 4“ nahrazují slovy „odst. 1, 2 a 3“.

10.

V § 65 odst. 1 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

11.

V § 65 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
§ 39
V § 6b odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění zákona č. 128/2003 Sb., se slova „ , od akciových společností, jejichž akcionářem
je Česká republika, a od Pozemkového fondu České republiky“ nahrazují slovy
„ a od akciových společností, jejichž akcionářem je Česká republika“.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
§ 40
V § 1 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), se slova „ , a na kontrolu Pozemkového fondu
České republiky podle zvláštního právního předpisu1)“ včetně poznámky pod čarou č. 1
a odkazů na ni zrušují.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
§ 41
Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
ve znění zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 160/2006 Sb. a zákona č. 153/2009 Sb., se mění takto:
1.

V § 9 odst. 1 se slova „anebo ke kterému vykonává správu Pozemkový fond České
republiky (dále jen „Pozemkový fond“) podle zvláštního právního předpisu10)“ včetně
poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

2.

V § 13 odst. 1 se slova „nebo Pozemkového fondu“ zrušují.
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3.

V § 13c písm. a) a § 13d odst. 2 písm. a) se slova „ , státní organizace nebo
Pozemkový fond“ nahrazují slovy „nebo státní organizace“.

4.

V § 20 odst. 3 se slova „a o správě majetku na straně Pozemkového fondu“ zrušují.

5.

V § 25 odst. 2 se slova „ , státní organizace a Pozemkový fond“ nahrazují slovy
„a státní organizace“.

6.

V § 25 odst. 4 větě druhé se slova „ , státní organizaci nebo Pozemkový fond“
nahrazují slovy „nebo státní organizaci“.

7.

V § 29 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

8.

V § 29 odst. 3 se slova „ , jakož i závazků, které podle zvláštního právního předpisu
přecházejí na Pozemkový fond“ zrušují.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 42

V § 72 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, se slova „a Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
§ 43
V položce 119 část X přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
zákona č. 553/2005 Sb., se v ustanovení Osvobození bodu 2 slova „a Pozemkový fond České
republiky“ a bod 4 zrušují.
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o střetu zájmů
§ 44
V § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se slova
„ , v Pozemkovému fondu České republiky nebo jiných“ zrušují.
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ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
§ 45
V § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, se slova „Pozemkového fondu České republiky a jiných“
zrušují.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti
§ 46
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona
č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.,
zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb.,
zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 22d se za větu první vkládá věta „Tuto povinnost má okresní správa sociálního
zabezpečení též na základě žádosti, stanoví-li tak zvláštní zákon22b).“.

2.

Poznámka pod čarou č. 22b zní:
„22b) Například zákon č. …/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů.“.
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ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
§ 47
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona
č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 286/2009 Sb. a zákona č. 349/2011 Sb.,
se mění takto:
1.

V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „insolvenčního správce,“ vkládají
slova „Státního pozemkového úřadu, jiného správního orgánu“.

2.

V § 9 odst. 1 písm. a) se za slova „vyvlastňovacího úřadu11)“ vkládají slova
„, na základě oznámení Státního pozemkového úřadu o zahájení pozemkových úprav,
na základě pravomocného rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu
pozemkových úprav, na základě pravomocného rozhodnutí Státního pozemkového
úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv11a)“.

3.

Poznámka pod čarou č. 11a zní:
„11a) § 9 odst. 7, § 9 odst. 13 a § 11 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.“.

4.

V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo se kterým zákon
takové omezení spojuje“.

5.

V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo na základě podané
žádosti, kterou se žadatel domáhá, aby správní orgán vydal takové rozhodnutí, týkající
se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden
záznam do katastru podle § 7“.
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
§ 48

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992
Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona
č. 27/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.,
se mění takto:
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1.

V § 1 odst. 1 se slova „nebo majetku státu ve správě Pozemkového fondu České
republiky“ zrušují.

2.

V § 10a odst. 1 písm. f) se slova „Pozemkovým fondem České republiky“ nahrazují
slovy „za stát Státním pozemkovým úřadem“.

3.

V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e)
se včetně poznámky pod čarou č. 5a zrušuje.

4.

V § 19 odst. 5 se slova „nebo Pozemkovému fondu České republiky“ zrušují.

5.

V § 24 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

6.

V § 24 odst. 5 a 6 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o zrušení Fondu národního majetku
§ 49

Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti
Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu
národního majetku), ve znění zákona č. 171/2006 Sb., zákona č. 228/2006 Sb., zákona
č. 443/2006 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 31/2008 Sb., zákona č. 112/2009 Sb.
a zákona č. 15/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 5 odst. 1 se slova „ , jakož i s majetkem, který na ministerstvo přejde
z Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.

2.

V § 5 odst. 3 písm. b) se na konci bodu 5 doplňuje slovo „nebo“ a bod 6 se zrušuje.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 6.
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
ÚČINNOST
§ 50
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
(2) Ustanovení § 10 odst. 3 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2013.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. Obecná část
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA
1.

Důvod předložení

1.1. Název
Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
1.2. Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, analýza rizik možných
řešení
Vláda České republiky usnesením ze dne 17. března 2008 č. 257 o Zásadách
transformace Pozemkového fondu České republiky
1.
schválila Zásady transformace Pozemkového fondu České republiky, obsažené v části
III materiálu č. j. 254/08 s tím, že bude Pozemkový fond České republiky ke dni
31. prosince 2012 transformován na organizační složku státu v působnosti Ministerstva
zemědělství podle varianty IV uvedených zásad,
2.
uložila ministru zemědělství mimo jiné
a) zahájit přípravu legislativních a organizačních kroků podle bodu 1 tohoto usnesení,
b) informovat vládu vždy do 31. prosince každého kalendářního roku o průběhu
přípravy legislativních a organizačních kroků podle bodu 2a) tohoto usnesení s tím, že bude
první informace předložena do 31. prosince 2009,
c) zajistit převedení pozemků ve správě Pozemkového fondu České republiky
podle § 2 odst. 5 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, ve zvláště chráněných územích podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na příslušné organizace Ministerstva
životního prostředí před realizací transformace Pozemkového fondu České republiky.
V souvislosti s ukončením činnosti Pozemkového fondu České republiky
k 31. prosinci 2012 se v programovém prohlášení vlády předpokládá převedení zbytkových
agend na „Pozemkový úřad ČR“. V souladu se shora citovaným usnesením vlády tudíž bude
založen nový (správní) úřad – Státní pozemkový úřad, neboť soustava pozemkových
úřadů není v současnosti zřízena ani jako ústřední orgán státní správy, ani jiný orgán,
který by byl jako organizační složka státu samostatnou účetní jednotkou.
Při zřízení Státního pozemkového úřadu dojde k ne zcela obvyklému spojení
kompetencí tohoto úřadu. Měl by totiž vystupovat jako orgán vykonávající působnost
veřejné správy v oblasti pozemkových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, jehož novela je součástí návrhu, a v oblasti restitucí v souladu
se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, jehož novela je rovněž součástí návrhu, a současně
jako orgán zabývající se správou státního zemědělského majetku, včetně jeho prodeje.
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1.2.1. Popis a rozbor stávající právní úpravy
a) Pozemkový fond České republiky
Pozemkový fond České republiky (dále jen „Pozemkový fond“) byl zřízen
k 1. lednu 1992 zákonem tehdejší České národní rady č. 569/1991 Sb. a je právnickou osobou
zapsanou v obchodním rejstříku. Jeho působnost je dána zejména: zákonem č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné
osoby, ve znění pozdějších předpisů, a v úseku správy nemovitostí rovněž některými
ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Pozemkový fond má ve své správě státní zemědělské nemovitosti (budovy, jiné stavby
a pozemky), které sloužily ke dni účinnosti zákona o půdě (k 24. červnu 1991) zemědělské,
popřípadě lesní výrobě, vyjma nemovitostí zákonem výslovně ze správy vyloučených
(pozemky, na nichž se nachází hřbitovy, pozemky určené pro obranu státu, pozemky určené
rozhodnutím o využití území pro těžbu nerostů a pozemky chráněné dle zvláštních předpisů).
Spravuje rovněž pozemky, které přešly do jeho správy podle § 11 zákona č. 290/2002 Sb.,
o přechodu věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící
v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb.,
o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona
č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
a to z okresních úřadů k datu 1. července 2002 a od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových k datu 1. července 2003.
Podle § 29 zákona o půdě majetek, jejichž původním vlastníkem byly církve,
náboženské řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů
o tomto majetku. Na základě tohoto ustanovení nelze za současného právního stavu převádět
celkem 48 508 ha zemědělské půdy, které spravuje Pozemkový fond.
Zákonem č. 299/2009 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, byla uložena povinnost vytvořit rezervu státní půdy
pro uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou, a to z pozemků, které
jsou vymezeny nařízením vlády č. 237/2011 Sb. Celková výměra pozemků, které jsou
zařazeny do rezervy státních pozemků, představuje 15 407,7 ha.
Vedle souboru nemovitostí, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády
a kongregace, tak rezerva státních pozemků tvoří další soubor nemovitostí
nepřevoditelných na jiné osoby, resp. převoditelných až v příštích letech ke splnění daného
záměru.
Od 1. ledna 2010 došlo přijetím zákona č. 299/2009 Sb., kterým se mění zákon
o Pozemkovém fondu, k přeměně systému řízení Pozemkového fondu z modelu kolektivního
(výkonný výbor, presidium) na model manažerský (ředitel, náměstkové). Od 1. května 2010
je zřízeno 14 krajských pracovišť, která převzala vymezené části agendy dosavadních
územních pracovišť, zastřešují odloučená (bývalá územní) pracoviště v příslušném kraji
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a koordinují proces snižování jejich počtu. V současné době funguje 18 odloučených
pracovišť Pozemkového fondu.
b) Soustava pozemkových úřadů
Existenci pozemkových úřadů předpokládá zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, když v řadě svých ustanovení tyto úřady uvádí, a to v souvislosti s výkonem
zásadních aktivit v řízení restitučním a v řízení o pozemkových úpravách.
V roce 1991 byla soustava pozemkových úřadů založena zákonem č. 284/1991 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Pozemkové úřady se staly součástmi
okresních úřadů, přičemž v čele stál Ústřední pozemkový úřad jako součást Ministerstva
zemědělství. Pozemkové úřady ovšem nikdy nevznikly jako samostatná organizační
složka státu, která by byla účetní jednotkou. Správní řízení byla v oblasti restitucí
a pozemkových úprav vedena pozemkovými úřady, které byly jedním z referátů
okresních úřadů. Výkon státní správy, který vykonávaly okresní úřady, byl
od 1. ledna 2003 přenesen na samosprávné celky a jiné správní úřady. V důsledku toho
došlo k začlenění soustavy pozemkových úřadů do organizační struktury Ministerstva
zemědělství, které do této doby pozemkové úřady řídilo prostřednictvím Ústředního
pozemkového úřadu pouze metodicky a bylo v případech stanovených zákonem
odvolacím orgánem.
Současná soustava pozemkových úřadů je založena v rámci Ministerstva zemědělství
zákonem č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Soustavu tvoří pozemkové úřady,
zřízené jako správní úřady pro výkon činností v tomto zákoně uvedených. Pokud jde
o kompetence těchto úřadů, zejména je to rozhodovací činnost na úseku restitucí, rozhodování
v řízení o pozemkových úpravách, organizace pozemkových úprav, zajišťování vytyčování
pozemků, koordinace pozemkových úprav ve vztahu k územnímu plánování a ve vztahu
ke katastru nemovitostí, zajišťování aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
(BPEJ), zajišťování lustrace nemovitostí ve vlastnictví státu.
V České republice je dle výše citovaného zákona celkem 77 pozemkových úřadů,
založených s okresní územní působností (včetně 4 měst – Prahy, Brna, Plzně a Ostravy); takto
byly pozemkové úřady založeny již původním zákonem o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech v roce 1991. V čele soustavy je Ústřední pozemkový úřad, který má
rozhodovací pravomoc v otázkách, zda se na majetek vztahuje zákon o půdě a kromě řízení
pozemkových úřadů, zajišťování výzkumu, vzdělávání a osvěty v oboru pozemkových úprav
zabezpečuje činnost na úseku aktualizace BPEJ a uděluje úřední oprávnění o odborné
způsobilosti k projektování pozemkových úprav. Současně je odvolacím orgánem proti
rozhodnutí pozemkových úřadů.
Vlastní organizační uspořádání neřeší zákon, ale je záležitostí pouze Organizačního
řádu Ministerstva zemědělství. Ve snaze o lepší operativnost řízení bylo v roce 2008
založeno 13 územních odborů Ústředního pozemkového úřadu s působností dle krajů; ředitel
územního odboru je současně i ředitelem tamního pozemkového úřadu. Územní odbory
vykonávají kompetence v oblasti personalistiky, financování a rozpočtu, kontroly a v oblasti
zadávání veřejných zakázek. Celá soustava je v nynější organizační struktuře zařazena jako
sekce v úseku ekonomickém.
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1.2.2. Základní údaje o Pozemkovém fondu a soustavě pozemkových úřadů
a) Pozemkový fond
Počet ha zemědělské půdy určené k privatizaci, resp. disponibilní půda Pozemkového
fondu: 121 tis. ha půdy k 31.12.2011.
K 31.12.2010 eviduje Pozemkový fond nároky k vypořádání převodem pozemků
ve výši 541,63 mil. Kč.
Pozemkový fond eviduje 57 916 nájemních smluv.
Pozemkový fond se podílel vedle agend vyplývajících ze zákona také
na spolufinancování řady oborů zemědělství a péče o krajinu na základě rozhodnutí vlády
a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
V minulých letech byly příjmy Pozemkového fondu podle zákona č. 569/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, použity například na:
-

zmírnění následků povodní ve výši 750 mil. Kč v roce 1997 a 500 mil. Kč v roce 2002,
realizaci programu obnovy venkova ve výši 250 mil. Kč v roce 1997 a 1998,
200 mil. Kč v roce 2000, 100 mil. Kč v roce 2001 a 100 mil. Kč v roce 2002,
podporu obnovení včelstev, která uhynula následkem nepříznivého zimního období,
ve výši 80 mil. Kč v roce 2003,
podporu chovu krav bez tržní produkce mléka a k podpoře chovu ovcí ve výši
cca 220 mil. Kč v roce 2000,
podporu vývozu výrobků z kravského mléka ve výši 200 mil. Kč v roce 2004 Státním
zemědělským intervenčním fondem,
podporu vodního hospodářství a pozemkových úprav ve výši 700 mil. Kč v roce 2005,
podporu pozemkových úprav ve výši cca 2 000 mil. Kč od roku 2000,
národní doplňkové platby k přímým podporám pro rok 2009 ve výši
1 300 mil. Kč a pro rok 2010 ve výši 1 500 mil. Kč,
podporu značky kvality „KLASA“ ve výši 150 mil. Kč v roce 2010, nebo na
zalesnění a příspěvky obcím na převedený majetek.

V souvislosti s agendou danou zákonem č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, vede Pozemkový fond řadu soudních sporů jak na straně žalující,
tak i žalované. Jedná se převážně o spory o určení vlastnického práva, u nichž je obtížné
vyčíslit jejich hodnotu. Vedle těchto sporů je Pozemkový fond žalován řadou oprávněných
osob na náhradu škody v souvislosti s uplatňováním restitučních nároků, a to v celkové výši
399 797 tis. Kč.
Celkový objem pohledávek Pozemkového fondu po lhůtě splatnosti bez
činil k 31.12.2010 cca 588 mil. Kč. Pohledávky řešené k tomuto datu žalobou
ve výši cca 310,2 mil. Kč tak představovaly cca 52,7% z celkového objemu.
cca 47,3% bylo řešeno jiným způsobem, zejména přihlášením do
nebo insolvenčního řízení a metodami mimosoudními.
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příslušenství
na zaplacení
Zbývajících
konkurzního

Počet schválených funkčních míst na ústředí Pozemkového fondu k 31. 12. 2011
činí 195 zaměstnanců ústředí, na krajských a odloučených pracovištích celkem 630
zaměstnanců. Celkový počet funkčních míst Pozemkového fondu tak činí 825
zaměstnanců.

Příjmy a výdaje Pozemkového fondu
Č.
pol.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ukazatel

Příjmy z privatizace
Příjmy z pronájmů majetku státu
Příjmy z převodů nemovitostí státu
Příjmy z prodeje státní půdy (zákon č.
95/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
Ostatní příjmy
Příjmy celkem
Výdaje na správu majetku včetně
demolic
Výdaje na identifikaci pozemků
ve správě Pozemkového fondu a výdaje
spojené s vydáváním náhrad
Výdaje spojené s privatizací
Finanční náhrady dle § 18 a) (restituční
náklady)
Výdaje na právní zastoupení
a vymáhání pohledávek
Provozní a investiční náklady
Předkupní právo (zákon č. 95/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů)
Peněžité náhrady dle §16 zákona
č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
Ostatní výdaje
Výdaje celkem

Skutečnost Skutečnost
2007 v mil. 2008 v mil.
Kč
Kč

Skutečnost
2009 v mil.
Kč

Skutečnost
Odhad
2010 v mil. 2011 v mil.
Kč
Kč

266,60
370,00
227,80

241,20
364,20
201,20

285,2
285,9
148,7

178,8
328,3
164,4

173,8
302,0
255,7

1 460,90
75,90
2 401,20

1 633,60
139,70
2 579,90

1426,1
148,1
2 294,00

1280,5
188,5
2 140,50

1 536,1
98,6
2 366,20

243,00

249,00

329,9

329,6

270,7

75,90
9, 60

73,80
7,50

80,2
11,7

73,9
89,8

76,1
23,3

45,30

36,40

39,3

9,9

17,2

25,60
616,80

26,70
643,60

22,4
705,9

39,7
723,2

34,9
659,0

8,90

12,50

4,4

9,2

6,4

140,50
150,00
1 315,60

70,90
256,00
1 376,40

147,8
1516,8
2 858,40

54,8
2016,2
3 346,30

28,9
773,8
1 890,30

V ostatních výdajích jsou zahrnuty především položky, které byly poskytovány jako
mimorozpočtový zdroj kapitoly Ministerstva zemědělství a byly poskytovány na základě
novelizace § 15 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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b) Soustava pozemkových úřadů
Počet správních rozhodnutí vydaných v rámci řízení o komplexních pozemkových
úpravách činil k 31.12.2010 4 608 rozhodnutí.
-

Počet rozhodnutí pozemkových úřadů, která byla napadena odvoláním:
řízení o pozemkových úpravách - předané Ústřednímu pozemkovému úřadu
v roce 2010 - 34
- celkově - 360
restituce - předané Ústřednímu pozemkovému úřadu v roce 2010 - 27

K 31.10.2011 Ústřední pozemkový úřad eviduje 21 podaných žádostí o udělení
úředního oprávnění o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav.
Do konce r. 2010 bylo vydáno 823 oprávnění.
Celkový počet pracovníků pozemkových úřadů je 919.
Režijní výdaje pozemkových úřadů v roce 2010 byly 170 mil. Kč. Mzdové výdaje
pozemkových úřadů v roce 2010 byly 308 170 567,- Kč (prostředky na platy)
+ 2 222 042,- Kč (ostatní osobní náklady). Celkové provozní náklady pak činily
480 392 609 Kč.
1.2.3. Analýza rizik možných řešení
Při rozhodování o způsobu ukončení existence Pozemkového fondu v současné podobě
byly zvažovány především rozsah a struktura jeho agend, které je nutno kontinuálně dokončit,
a dále též jeho výsledky ekonomické, zejména výše dosahovaného zisku z nemovitostí (nájmu
či prodeje) a výše nákladů na tuto činnost (tj. způsob hospodaření s veřejnými prostředky).
Následně byly zvažovány možnosti převzetí agendy Pozemkového fondu některou již
existující organizační složkou státu, která vykonává alespoň zčásti obdobnou činnost
ve vztahu k majetku státu, ale bylo konstatováno, že taková instituce neexistuje. Touto
problematikou se v níže uvedených variantách zabývala vláda již v roce 2008 a usnesením
ze dne 17. března č. 257 vybrala variantu č. 4.
Varianta 1:
Začlenění do Ministerstva zemědělství; zemědělský charakter majetku, který spravuje
Pozemkový fond, by navozoval rozhodnutí o přičlenění jeho agendy do Ministerstva
zemědělství, které by tím však bylo neúnosně zatíženo velkým rozsahem smluvní a soudní
agendy (nájemní smlouvy a jejich permanentní změny v důsledku převodu pronajatých
nemovitostí na jiné osoby, prodej a bezúplatné převody nemovitostí, soudní spory
o vlastnictví, o zaplacení dlužných částek atd.).
Varianta 2:
Začlenění do Ministerstva financí, které má určitou působnost ve vztahu k majetku
státu, a přešla na něj např. působnost zrušeného Fondu národního majetku. Tato varianta se
jeví jako nevhodná ze stejných důvodů, které jsou uvedeny u varianty 1.
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Varianta 3:
Začlenění agendy do Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových obdobně jako
na něj přešel majetek státu v souvislosti se zrušením okresních úřadů. Tuto variantu nelze
doporučit, neboť tento úřad je zřízen pro právní ochranu majetku státu a převzetím značného
objemu majetku, resp. smluvní agendy s ním spojené, by těžiště jeho činnosti spočívalo
převážně ve výkonu vlastnických práv státu a nikoli v jeho právní ochraně.
Ve variantách 1. – 3. by řešení převzetím agendy Pozemkového fondu znamenalo
překročení stávajícího rámce působnosti přebírající organizační složky státu a v každém
případě i nezbytné zavedení dvojího právního režimu při nakládání s majetkem státu, neboť
zemědělský nemovitý majetek státu je určen k odstátnění, kdežto majetek, se kterým
organizační složky státu hospodaří podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, je naopak určen pro výkon jejich vlastní činnosti (tj. až na výjimky má být zachován
pro stát).
Varianta 4:
Vytvoření organizační složky státu v působnosti Ministerstva zemědělství, a to
s ohledem na vytyčené zásady a důvody uvedené u varianty 1. – 3.; pro zajištění funkčnosti
navrhované formy je Pozemkový fond technicky a personálně vybaven.
Dalším argumentem pro zvolení varianty 4. analýzy rizik je proces majetkového
vyrovnání s církvemi. S ohledem na skutečnost, že předmětem restituce, tj. obnovy vlastnictví
k původním nemovitostem, podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi (dále jen „zákon o církevních restitucích“) bude z převážné
většiny zemědělská a lesní půda, jeví se žádoucím, aby vydávání proběhlo v režimu
obdobném jako je tomu u zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se
o řízení po stránce procesní srovnatelné, ve kterém by nemovitosti byly vydávány
ve správním řízení a byly náležitě zkoumány všechny podmínky restituce tj. oprávněnost
nároku z hlediska prokázání původního vlastnictví a posouzení, zda k pozbytí majetku došlo
v rozhodném období, dále aby byla provedena řádná identifikace pozemkového majetku,
dohledána povinná osoba, provedeny nezbytné geodetické práce, aj.
V současnosti se agendou restitucí zabývá cca 110 pracovníků pozemkových úřadů,
včetně Ústředního pozemkového úřadu. V případě, že agendu církevních restitucí, tak jak
návrh zákona o církevních restitucích předpokládá, převezmou pozemkové úřady, bude třeba
personální obsazení, při předpokladu, že nedojde k dalšímu propouštění zaměstnanců
pozemkových úřadů, posílit po nabytí účinnosti zákona o církevních restitucích cca o 170
pracovníků na časově omezenou dobu. Navýšení počtu pracovníků pozemkových úřadů je
vypočteno vzhledem k náročnosti a objemu předpokládaných církevních restitucí, když
předběžný odhad činí cca 78 tisíc ha nárokované půdy. S ohledem na uvedené je třeba v dané
souvislosti počítat s navýšením nákladů o mzdové prostředky.
Oproti tomu je třeba uvést, že pozemkové úřady v současné době disponují dostatečným
technickým vybavením, včetně odpovídajících prostor, což by znamenalo úsporu investičních
a provozních výdajů.
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V neposlední řadě je třeba zmínit, že pozemkové úřady disponují odborníky, jejichž
zkušenosti zcela jistě povedou ke snížení nákladů nezbytných při zajišťování administrativně
technických činností v rámci církevních restitucí.
Stejně jako v případě obnovy vlastnictví oprávněným osobám podle zákona
č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude třeba i v případě církevních restitucí
provést srovnávací sestavení parcel původního pozemkového katastru (PK stav) na současný
katastr nemovitostí (KN stav). Tyto práce jsou nezbytné pro provedení zápisu pozemků
do katastru nemovitostí. Obdobně při nevydání části pozemku bude potřeba vydávanou část
geometricky oddělit a zaměřit. Vzhledem k tomu, že by se jednalo řádově o desetitisíce
pozemků, je nutné předpokládat značnou finanční zátěž v řádech desítek miliónů korun.
2.

Návrh variant řešení

2.1. Návrh možných řešení, včetně nulové varianty
Varianta 1 - nulová:
Varianta nulová představuje stávající stav, jehož popis a charakteristika jsou uvedeny již
v předcházejících bodech 1.2.1. a 1.2.2.
Varianta 2:
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2008 č. 257 o Zásadách
transformace Pozemkového fondu České republiky a v souladu s Programovým prohlášením
vlády České republiky bude zřízen Státní pozemkový úřad jako organizační složka státu,
která bude podřízena Ministerstvu zemědělství. Nově vzniklá organizační složka státu se bude
řídit zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla).
2.2. Dotčené subjekty
Pozemkový fond České republiky, Ústřední pozemkový úřad, pozemkové úřady,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, obce, kraje, oprávněné osoby podle
zákona o půdě, vlastníci a uživatelé zemědělských pozemků. Asociace soukromých
zemědělců, Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách, Českomoravská
komora pozemkových úprav, Český úřad zeměměřický a katastrální, Agrární komora
České republiky, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Svaz vlastníků půdy,
Společnost mladých agrárníků, Spolek pro obnovu venkova, Svaz marginálních oblastí,
Lesy České republiky.
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3.

Vyhodnocení nákladů a přínosů

3.1. Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Varianta 1 - nulová - náklady a přínosy:
Rozpočet Pozemkového fondu stojí mimo státní rozpočet. Znamená to, že veškeré jeho
příjmy a výdaje neovlivňují státní rozpočet. Státní rozpočet ovlivňují zejména výdaje
pozemkových úřadů:
Výdaje:
provozní (správní) výdaje pozemkových úřadů 545 507 tis. Kč a výdaje na realizaci
pozemkových úprav 1 400 000 tis. Kč, tyto výdaje jsou získány z předfinancování Programu
rozvoje venkova a všeobecné pokladní správy. Celkem tedy 1 945 507 tis. Kč. K výdajům
pozemkových úřadů je nutno přičíst výdaje poskytnuté Pozemkovým fondem, jako
mimorozpočtový zdroj pozemkových úprav ve výši 400 000 tis. Kč. Údaje jsou udávány jako
rozpočet roku 2011.
Varianta 2 - náklady a přínosy:
Činnost Státního pozemkového úřadu bude s ohledem na jeho postavení organizační
složky státu financována prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství.
Příjmy z prodeje a správy zemědělského majetku budou tvořit součást příjmu státního
rozpočtu České republiky s výjimkou příjmu podle § 4 odst. 3. Pozemkové úpravy budou tak
podle nové úpravy financovány zcela ze státního rozpočtu.
Státní pozemkový úřad bude zastupovat Českou republiku v řízení před soudy a jinými
orgány ve věcech týkajících se majetku, s nímž bude příslušný hospodařit, včetně řízení
o určení, zda tu vlastnické nebo jiné obdobné právo státu je, a vymáhat pohledávky, které
v souvislosti se správou majetku vzniknou.
Veškeré příjmy Státního pozemkového úřadu budou odvedeny přímo do státního
rozpočtu s výjimkou příjmu podle § 4 odst. 3 a na druhé straně výdaje Státního pozemkového
úřadu budou kryty finančními prostředky ze státního rozpočtu (příjmy a výdaje Státního
pozemkového úřadu budou rozpočtovány).
Do státního rozpočtu v roce 2013 budou nově zapojeny příjmy zrušeného Pozemkového
fondu ve výši 1 601 000 tis. Kč a výdaje ve výši 1 078 127 tis. Kč.
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Porovnání dopadů na státní rozpočet varianty 1 (nulová – stávající stav) a varianty 2 (v tis. Kč):
Předfinancování PRV + zdroje z VPS
Zdroje z PF
Příjmy z privatizace
Příjmy z pronájmů majetku státu

ÚPÚ
1 400 000
308 308
6 000

Příjmy z převodů nemovitostí státu
Příjmy z prodeje státní půdy
Ostatní příjmy
Celkem příjmy
Režijní výdaje (materiál, energie, spoje, služby,
opravy)
Mzdy/Platy
Pojištění+ FKSP
Daně a poplatky
Výdaje na správu hlavního odvodňovacího
zařízení
Investiční výdaje
Provozní a investiční celkem

1 714 308
153 269
273 846
102 324
668

Neprovozní výdaje celkem
PRV + VPS
Celkové výdaje

Předpokládaný počet pracovníků

ÚPÚ
1 600 000
400 000

173 821

SPÚ
1 400 000
308 308
173 821

301 982

307 982

6 000

255 746

255 746

1 536 076

1 536 076

98 560

98 560

2 366 185

4 080 493

168
318
108
5

657
553
983
704

321
592
211
6

2 006 000

926
399
307
372

150 000
273 846
102 324
668

2012
PF

160 000

SPÚ
1 600 000
400 000
160 000

2013
SPÚ
1 400 000
0
150 000

230 000

236 000

206 000

90 000

90 000

80 000

1 260 000

1 260 000

1 150 000

25 000

25 000

21 000

1 765 000

3 771 000

3 007 000

158
260
90
7

250
490
610
000

308
534
192
7

250
336
934
668

240
424
152
7

400
946
281
668

0
15 400

0
56 997

0
72 397

0
10 000

57 700

0
67 700

0
58 000

545 507

658 894

1 204 401

536 838

574 050

1 110 888

883 295

270 692

270 692

323 000

323 000

323 000

76 142
23 296

76 142
23 296

70 000
6 000

70 000
6 000

70 000
6 000

17 244

17 244

20 000

20 000

20 000

34 947

34 947

47 500

47 500

47 500

6 398

6 398

10 000

10 000

10 000

28 921
773 846

28 921
1 082 154

40 000
1 041 000

40 000
1 441 000

40 000
6 000

Výdaje na správu majetku včetně demolic
Výdaje na identifikaci pozemků ve správě
Pozemkového fondu a výdaje spojené s
vydáváním náhrad
Výdaje spojené s privatizací
Finanční náhrady dle § 18 a) (restituční náklady)
Výdaje na právní zastoupení a vymáhání
pohledávek
Předkupní právo (zákon č. 95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)
Peněžité náhrady dle §16 zákona č. 229/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Ostatní neprovozní výdaje
Náklady na převod zemědělských a lesních
pozemků 9/2000

2011
PF

308 308

400 000

0

0

0

0

0

0

50 000

308 308

1 231 486

1 539 794

400 000

1 557 500

1 957 500

572 500

1 400 000
2 253 815

1 890 380

1 400 000
4 144 195

1 600 000
2 536 838

2 131 550

1 600 000
4 668 388

1 400 000
2 855 795

945

825

1770

945

750

1695

1 346,00

55

Roky 2011 a 2012 představují nulovou variantu. Rok 2013 představuje variantu 2,
ve které budou veškeré příjmy a výdaje Státního pozemkového úřadu součástí státního
rozpočtu s výjimkou příjmu podle § 4 odst. 3. Tabulka zobrazuje přehled finančních toků
u Státního pozemkového úřadu. Položka Ostatní neprovozní výdaje Pozemkového fondu
obsahuje v roce 2011 částku 465 mil. Kč a v roce 2012 částku 635 mil. Kč na dofinancování
národních dotací do zemědělství.
Zrušením zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zanikne Ministerstvu
zemědělství možnost na čerpání mimorozpočtových zdrojů z prostředků Pozemkového fondu.
Tyto pro Ministerstvo zemědělství významné mimorozpočtové zdroje byly využívány
v průběhu let 2001 – 2012 v souladu s usneseními vlády na výdaje nekryté prostředky státního
rozpočtu. Jedná se např. o výdaje na pozemkové úpravy, které mohly být z prostředků
Pozemkového fondu poskytovány do výše 400 mil. Kč každoročně na základě § 15/4
a i o další prostředky poskytované na základě usnesení vlády podle § 15/6 v jednotlivých
letech.
Příjmy z privatizovaného majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, získané Pozemkovým fondem do doby transformace budou vyčerpány jako
mimorozpočtový zdroj kapitoly Ministerstva zemědělství. Zůstatky účtů Pozemkového fondu
se ke dni transformace stávají příjmem státního rozpočtu. Od roku 1992 do roku 2011 byly
Pozemkovým fondem poskytnuty prostředky na posílení výdajů kapitoly Ministerstva
zemědělství ve výši 10 233 638 tis. Kč.
Zůstatek finančních prostředků v roce 2011 je předpokládán ve výši 2 553 100 tis. Kč,
v roce 2012 je předpokládán ve výši 2 186 500 tis. Kč. K 31.12.2011 pohledávky
Pozemkového fondu činí 17,926 mld. Kč.
V rámci transformace Pozemkového fondu bude zrušena možnost čerpat prostředky
státního rozpočtu na výdaje spojené s převodem zemědělských a lesních pozemků podle
vyhlášky č. 9/2000 Sb., kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem
některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Tyto
prostředky ve výši 50 000 tis. Kč jsou nově zahrnuty do předpokládaných výdajů hrazených
z rozpočtu Státního pozemkového úřadu.
Transformací Pozemkového fondu a soustavy pozemkových úřadů se rovněž v roce
2013 oproti roku 2012 předpokládá úspora mzdových prostředků ve výši 150 043 tis. Kč
a snížení počtu pracovních míst z 1 695 na 1 346. V souvislosti s transformací dojde rovněž
k úspoře investičních výdajů ve výši 9 700 tis. Kč a úspoře ostatních provozních výdajů
ve výši 67 850 tis. Kč.
3.2. Konzultace
Český úřad zeměměřický a katastrální, Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových
úpravách, Českomoravská komora pozemkových úprav.

56

4.

Návrh řešení

4.1. Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2008 č. 257 o Zásadách
transformace Pozemkového fondu a v souladu s programovým prohlášením vlády
České republiky byla zvolena varianta č. 2 – zřízení Státního pozemkového úřadu jako
organizační složky státu podřízené Ministerstvu zemědělství.
4.2. Implementace a vynucování
Za provádění navrhované úpravy budou v souladu se zákonem odpovědné Ministerstvo
zemědělství a Státní pozemkový úřad.
4.3. Přezkum účinnosti
Je třeba, aby právní předpis byl několik let účinný, než bude možné získat relevantní
výsledky a zhodnotit, jaké má právní úprava dopady.
4.4. Kontakty
Závěrečnou zprávu RIA zpracoval:
Ing. Kamil Bílek
vedoucí oddělení ekonomicko-analytického
Odbor zakladatelské činnosti
tel. 221812731
5.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem
České republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva
Evropské unie
Navrhovaná úprava je plně v souladu s Ústavou a ústavním pořádkem České republiky.

V ústavně právní rovině je tato úprava realizací požadavku článku 79 odst. 1 Ústavy,
podle něhož lze správní úřady zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Navrhovaná
právní úprava respektuje ústavně zakotvená pravidla výkonu státní moci, kterou lze podle
článku 2 odst. 3 Ústavy a článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod uplatňovat jen
v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
Navrhovaná právní úprava taktéž respektuje ústavně zakotvenou zásadu, vyjádřenou v článku
4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která spočívá v tom, že povinnosti mohou být
ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv
a svobod. Ústavně právní aspekt je dále třeba zmínit zejména ve vztahu k úpravě převodů
zemědělských pozemků, kterou se v rámci zákonem stanovených podmínek realizuje právo
nabývat a vlastnit majetek ve smyslu článku 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Rovněž je třeba ústavně právní aspekt zmínit v souvislosti se zakotvením pravidel pro účelné
nabývání potřebného majetku obcemi a kraji, jakožto územními samosprávnými celky podle
hlavy sedmé Ústavy, a to ku prospěchu občanů na území obce či kraje žijících.
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Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána; kromě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii jde o Dohodu o Evropském
hospodářském prostoru a bilaterální dohodu uzavřenou mezi Švýcarskou konfederací
a Evropským společenstvím a jeho členskými státy; tyto další smlouvy jsou ale fakticky
duplicitní k našemu primárnímu závazku vůči Evropské unii, na jehož základě jsme se
zavázali uvolnit pohyb kapitálu také v oblasti nabývání zemědělské půdy do 7 let od našeho
vstupu do Evropské unie.
Podle čl. 4 Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské
republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru
se ujednání uvedená v příloze B včleňují do Dohody o Evropském hospodářském prostoru
a stávají se její součástí; Česká republika má v této příloze uvedená dvě přechodná období
stanovená v příloze č. V kapitole 2 Aktu o přistoupení, tzn. přechodné období pro nabývání
objektů vedlejšího bydlení a přechodné období pro nabývání zemědělské půdy a lesů.
Smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru jsou na jedné straně státy
Evropské unie a na straně druhé Norsko, Island a Lichtenštejnsko.
Dne 1. června 2002 vstoupila v platnost Dohoda o volném pohybu osob uzavřená mezi
Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací
na straně druhé.
V rámci projednávání poslední novely zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, se řešil i problém vztahu ke třetím zemím. V této souvislosti je nutno podrobněji
se zabývat ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie regulujícími volný pohyb
kapitálu, zejména pak článkem 63, resp. článkem 64 odst. 1. Článek 64 odst. 1 Smlouvy
o fungování Evropské unie stanoví, že ustanovením čl. 63, který upravuje obecný zákaz
omezení volného pohybu kapitálu mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími
zeměmi, nesmějí být v žádném ohledu dotčena jakákoliv omezení uplatňovaná vůči třetím
zemím, která existovala ke dni 31. prosince 1993, a která byla součástí vnitrostátního práva
nebo práva Evropské unie ve vztahu k pohybu kapitálu do nebo ze třetích zemí. Smlouvou
o přistoupení z roku 2004 (v případě Estonska a Maďarska), resp. z roku 2007 (v případě
Bulharska), bylo do čl. 64 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie doplněno ustanovení,
na základě kterého je pak pro Bulharsko, Estonsko a Maďarsko rozhodným datem
31. prosinec 1999.
Podle jednoho z možných výkladů se toto ustanovení vztahuje na všechny členské státy
Evropské unie, včetně České republiky; pro Estonsko, Maďarsko a Bulharsko platí pouze
odlišný rozhodný okamžik pro určení přípustnosti příslušného omezení.
Za právní úpravu České republiky, která ke dni 31. prosince 1993 omezovala volný
pohyb kapitálu mimo jiné i ve vztahu k zemědělským a lesním pozemkům v majetku státu, lze
považovat zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1991.
Tento zákon v podstatě neumožňoval cizozemcům nabývat vlastnické právo k nemovitostem
v České republice (viz § 25 zákona č. 528/1990 Sb.). Obsahově srovnatelné pravidlo pak bylo
platné a účinné i v době přistoupení České republiky k Evropské unii, a to nejen podle zákona
č. 219/1995 Sb., ale i podle zákona č. 95/1999 Sb. To znamená, že na základě čl. 64 odst. 1
lze přistupovat odlišně k subjektům z jiných států, než jsou členské státy Evropské unie,
resp. smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsko. Takový
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výklad není v rozporu ani s ustanovením Aktu o podmínkách přistoupení České republiky
k Evropské unii, neboť toto ustanovení se vztahuje na odchylky oproti smlouvám, na nichž je
Evropská unie založena. Podle tohoto výkladu tedy může Česká republika nadále
ponechat v platnosti omezení pro nabývání zemědělské a lesní půdy od státu vůči všem
subjektům ze třetích zemí, neboť návrh je s právem Evropské unie slučitelný.
Specifičností prodeje státní půdy je zajištění vypořádání restitučních nároků a ochrana
restituentů ve smyslu nápravy křivdy z doby nesvobody, tj. od 25. února 1948
do 1. ledna 1990 podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku.
Opatření k omezení nákupu zemědělské půdy je tak důvodné – ve smyslu rozsudku
Evropského soudního dvora č.j.: C – 452/01 Ospelt a Schloessle Weissenberg
Familienstiftung ze dne 29.3.2003 spatřujeme sledovaný cíl obecného zájmu v dokončení
nápravy křivdy z doby nesvobody, tj. od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 a kontinuity
dosavadního režimu vypořádání restitucí – v případě uvolnění prodeje půdy by došlo k další
diskriminaci oprávněných osob a ohrožení uspokojení jejich nároků.
S ohledem na možnost ponechání omezení pro nabývání zemědělské půdy příslušníky
třetích států Evropský soudní dvůr v rozsudku č.j.: C – 101/05 Skatteverket v zásadě
konstatuje, že mezi volným pohybem kapitálu uvnitř a vně Evropské unie je určitý rozdíl,
přesněji co by jako omezení nemohlo být akceptováno ve vztazích mezi členskými státy,
může projít ve vztazích ke třetím zemím (viz. bod 36 rozsudku: „36 Z judikatury Soudního
dvora mimoto vyplývá, že rozsah, ve kterém tak jsou členské státy oprávněny uplatňovat
určitá omezující opatření týkající se pohybu kapitálu, nemůže být stanovován bez zohlednění
okolnosti zdůrazněné několika vládami, které předložily Soudnímu dvoru svá vyjádření,
že pohyb kapitálu do nebo ze třetích zemí probíhá v odlišném právním kontextu než pohyb
kapitálu uvnitř Společenství.“).
Opatření (privilegované nabývání pozemků ze strany oprávněných osob) není
uplatňováno diskriminačně (oprávněnou osobou se mohou stát postoupením pohledávky
i cizozemské právnické a fyzické osoby) a respektuje zásadu proporcionality s ohledem
na ohrožení důležitých cílů České republiky.
6.

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí
České republiky, sociální dopady navrhované právní úpravy a její dopady
na životní prostředí

Jak vyplývá z porovnání variant v bodu 3.1., zřízením Státního pozemkového úřadu
dojde k posílení příjmů státního rozpočtu od roku 2013 o 1 601 000 tis. Kč a zvýšení výdajů
o 1 078 127 tis. Kč.
Celkově je očekávána úspora výdajů ve výši 227 593 tis. Kč v porovnání s rokem 2012.
V návrhu rozpočtu Pozemkového fondu na rok 2012 dále došlo k další úspoře výdajů ve výši
203 421 tis. Kč. Úspora výdajů je dána především úsporou v oblasti režijních výdajů
(materiál, energie, služby) a mzdové oblasti (snížení mzdových nákladů je dáno snížením
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počtu přepočtených pracovníků v jednotlivých organizacích v kombinaci se snížením
průměrného výdělku).
Dopady na ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládají. Navrhovaná právní úprava
nemá dopad na podnikatelské prostředí České republiky. Transformace Pozemkového fondu
a soustavy pozemkových úřadů do Státního pozemkového úřadu bude mít určité dopady
v sociální oblasti v souvislosti s předpokládaným propouštěním některých zaměstnanců.
II. Zvláštní část
K ČÁSTI PRVNÍ Státní pozemkový úřad:
K§1
V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zřizuje Státní
pozemkový úřad, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
K§2
Soustava pozemkových úřadů jako správních úřadů byla založena zákonem
č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Řízena je Ústředním pozemkovým úřadem,
který je jedním z odborů Ministerstva zemědělství. Později došlo k doplnění této soustavy
organizačním řádem o územní odbory s krajskou působností, které však nevykonávají správní
řízení. V praxi se uvedená organizační struktura osvědčila, proto jsou tímto zákonem
zřizovány pozemkové úřady pro příslušný kraj, které řídí ústředí Státního pozemkového
úřadu. Tyto úřady budou rozhodovat ve správním řízení v prvním stupni a jejich územní
působnost vychází z ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Ústředí pak bude správním orgánem
druhého stupně.
Zákon zachovává způsob řízení, uplatněný již jak u Pozemkového fondu,
tak u pozemkových úřadů, charakteristický pro organizační složku státu.
K§3a4
Vzhledem k tomu, že Státní pozemkový úřad vzniká transformací Pozemkového fondu
a ze soustavy pozemkových úřadů, jejichž činnost je zcela odlišná, je nezbytné, aby byly
zákonem vyjmenovány všechny právní předpisy, jimiž je ke dni účinnosti zákona jejich
působnost v jednotlivých oblastech činností vymezena a jimiž se řídí i jejich postupy.
Dále je zachována možnost uzavřít písemnou smlouvu o převodu lesních pozemků
oprávněným osobám za nevydané pozemky s Lesy České republiky, Vojenskými lesy a statky
České republiky.
Pozemkový fond spravuje nemovitosti zemědělského charakteru (pozemky a stavby)
ve vlastnictví státu, a kromě toho má i svůj vlastní majetek (inventář a budovy, ve kterých je
jeho sídlo a některých organizačních jednotek). Vlastní majetek přejde do hospodaření
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Státního pozemkového úřadu a bude s ním nakládáno podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků se v § 4 odst. 2 rozumí zejména
hlavní odvodňovací zařízení definovaná v § 2 odst. 5 vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném
vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu
a rozsahu péče o ně.
K§5
Toto ustanovení je v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je privatizován takový majetek
státu, který byl do privatizace podle tohoto zákona vládou České republiky vybrán.
K§6
Pozemky, které Pozemkový fond nemohl převádět, byly doposud uvedeny v zákoně
č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčové
ustanovení, bylo s drobnými legislativně technickými úpravami převzato do tohoto zákona.
Cílem tohoto ustanovení je zabránit převodu pozemků, které jsou z obecného pohledu nutné
pro dokončení restitucí, pro pozemkové úpravy, pro zajištění nezbytné ochrany, pro dopravní
a jiné veřejně prospěšné stavby apod. K tomu slouží povinnost orgánů státní správy
disponujícími potřebnými údaji poskytovat informace o případných překážkách převodu.
K§7
Podle dosavadní právní úpravy obsažené v zákoně č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, jsou na obec bezúplatně převáděny pozemky určené k zastavění stavbou
pro bydlení, zatímco v návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu bude bezúplatný převod
nahrazen převodem úplatným. Dále byly dosud bezúplatně převáděny pozemky veřejným
výzkumným institucím, které provádí výzkum v zemědělských nebo lesnických oborech.
Tento bezúplatný převod nebude pro jeho malou četnost nově upraven zákonem o Státním
pozemkovém úřadu, ale bude se řídit obecně právním předpisem, kterým je v tomto případě
zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zachován bude pro obce a kraje
bezúplatný převod pozemků určených k zastavění veřejně prospěšnou stavbou a pozemků
určených k realizaci zeleně s tím, že však tyto pozemky, které nebudou v důsledku změny
územně plánovací dokumentace k tomuto účelu využity, bude obec nebo kraj povinna vrátit
nebo poskytnout finanční náhradu.
Podle zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly bezúplatně převáděny
pozemky na státní orgány a státní organizace, pokud jsou potřebné k plnění jejich úkolů,
a na veřejné vysoké školy, pokud jde o pozemky k zajištění vzdělávací, vědecké a výzkumné
činnosti. Tento převod bude rovněž nově prováděn v režimu zákona č. 219/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, neboť je třeba sjednotit způsob nakládání s majetkem státu v případech,
kde nejsou dány důvody hodné zvláštního zřetele.
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K§8
Jedná se o zajišťovací mechanismus, aby nemohlo dojít ke zneužití bezúplatně nabytého
pozemku pro jiný účel než v zákoně uvedený.
K§9
Toto ustanovení vymezuje některé pojmy. Na rozdíl od zákona č. 95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, vychází z principu rovnosti fyzických a právnických osob pro účely
nabývání zemědělské půdy. Současně se vychází z poslední novely zákona
č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou bude umožněn prodej zemědělské půdy
ve vlastnictví státu občanům členských států Evropské unie nebo občanům Norska, Islandu
a Lichtenštejnska na základě Dohody o Evropském hospodářském prostoru anebo občanům
Švýcarska na základě Dohody o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho
členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně.
V Evropské unii je zcela netypické provozování zemědělské výroby právnickými
osobami, na což bylo i opakovaně upozorňováno v rámci vyjednávání o vstupu do Evropské
unie. Společná zemědělská politika je založena na rodinných farmách, které se sdružují
za účelem odbytu a pouze zcela výjimečně za omezeným účelem výroby. Avšak jednotlivé
farmy stále hospodaří individuálně.
Nutno rovněž zdůraznit, že fyzická osoba nakupuje zemědělskou půdu též jako
podnikatel v zemědělství, neboť to platné právní předpisy výslovně požadují pro oblast dotací
nebo oblast podnikání jako takového. Na druhé straně se podle tohoto zákona převádějí
i pozemky fyzickým osobám, u kterých se předpokládá, že podnikateli nejsou, a to zejména
oprávněným osobám.
K § 10 až 14
Pod režim zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyly zařazeny
úplatné převody pozemků na obce, na vlastníky staveb, pokud se jedná o pozemky, na nichž
mají umístěnu stavbu, nebo o pozemek, který s touto stavbou funkčně souvisí, na vlastníky
sousedícího pozemku, na oprávněné osoby, na fyzické a právnické osoby, které jsou
zemědělskými podnikateli. Vzhledem k popsanému právnímu a skutečnému stavu těchto
nemovitostí je vhodné zachovat určitý systém pořadí pro nabývání takových pozemků,
a to z důvodu dořešení vlastnických vztahů. Dalším důvodem tohoto postupu je stálá potřeba
podpory subjektů pohybujících se v oblasti zemědělství, s čímž neoddiskutovatelně souvisí
podpora při rozvoji venkova. V souladu s tím se stanoví kupní cena podle vyhlášky
Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací
vyhláška).
Nabývání zemědělských státních pozemků je bez dalších podmínek především
umožněno oprávněným osobám, jak jsou vymezeny podle dosavadních právních předpisů.
Oprávněnými osobami mohou být i právnické osoby.
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Obce plní, jakožto dle Ústavy základní územní samosprávný celek, svoji
nezastupitelnou úlohu v naplňování veřejného zájmu, která byla v minulém režimu uměle
potlačena. Obcím byl umožněn převod veřejně prospěšných staveb. Ostatní bezúplatné
převody podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, však byly zredukovány
na minimum. Nutno zdůraznit, že se jedná o pozemky, se kterými bude nakládáno
ve veřejném zájmu a převážně jde o pozemky, kde je zemědělská výroba maximálně omezena
nebo zcela vyloučena.
Dočasně bude zachován úplatný převod oprávněným uživatelům pozemků
v zahrádkových nebo chatových osadách s tím, že o takovýto převod bude možno požádat
pouze ve lhůtě 1 roku od účinnosti zákona o Státním pozemkovém úřadu. Po uplynutí
stanovené lhůty budou převody těchto pozemků prováděny v režimu zákona č. 219/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k dostatečně dlouhému předcházejícímu období, kdy
měli tito uživatelé možnost prostřednictvím Pozemkového fondu si uspořádat vlastnictví
k pozemkům, které k uvedenému účelu využívají, nebyl shledán důvod k zařazení tohoto
ustanovení bez časového omezení.
Podle dosavadní úpravy probíhal prodej staveb a jimi zastavěných pozemků nebo
souborů těchto nemovitostí ostatním osobám ve veřejné obchodní soutěži formou jedno
až tříkolové veřejné soutěže. Tento komplikovaný způsob nebyl do nového zákona o Státním
pozemkovém úřadu převzat. Nadále bude podle ustanovení zákona o Státním pozemkovém
úřadu probíhat převod (pouze) pozemků ostatním osobám v jednokolové obchodní veřejné
soutěži, a to při stanovení nabídkové ceny, která je cenou nejméně ve výši, jaká byla
vyhlášena.
K § 15
Princip zástavního práva zůstává zachován. Ve prospěch hospodařících subjektů byla
rozšířena možnost získání bankovního úvěru za účelem splacení celé kupní ceny.
K § 16 až 21
Státní pozemkový úřad bude moci převést pozemek pouze té osobě, která nebude
v prodlení s placením svého dluhu vůči Státnímu pozemkovému úřadu. Dále musí zájemce
o převod pozemku doložit potvrzením finančního úřadu, že nedluží na daních státu. Státní
pozemkový úřad je povinen si vyžádat potvrzení příslušného orgánu sociálního zabezpečení,
že zájemce nedluží pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti.
Pro oprávněné osoby se podmínka „bezdlužnosti“ neuplatňuje proto, že stát i touto
formou přispívá k vypořádání svých restitučních závazků vůči nim. Prodej pozemků
v zahrádkových a chatových osadách má být podle návrhu tohoto zákona ukončen za stejných
podmínek za rok po jeho účinnosti, neboť jde již jen o dokončení tohoto procesu zahájeného
v roce 1999.
Předmětná ustanovení dále umožňují převod pozemků nájemci, který pozemek
zhodnotil výsadbou trvalého porostu. Z praktických důvodů je v souvislosti s převodem
pozemku řešen i převod příslušenství jako oplocení a meliorační zařízení.
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Vzhledem k tomu, že stát je zapsán jako vlastník některých pozemků, přestože nemá
k dispozici nabývací listiny, stanoví zákon o Státním pozemkovém úřadu způsob prodeje
těchto pozemků a současně upravuje vypořádání pro případy, kdy dojde k prokázání
vlastnického práva jinou osobou. Dosavadní praxe při využití tohoto postupu zaznamenala
minimální počet soudních sporů.
K § 22
Přechodná ustanovení řeší nezbytné otázky vyvolané nabytím účinnosti tohoto zákona
tak, aby byla zajištěna kontinuita stávajících procesů a byly rovněž zajištěny právní jistoty
osob těchto procesů se účastnících.
V odstavcích 1 až 3 se upravují právní vztahy vycházející z toho, že Pozemkový fond se
zrušuje a jeho činnost bude nadále vykonávat Státní pozemkový úřad. Ve smyslu odstavce 1
přechodných ustanovení Česká republika vstupuje do všech práv a povinností Pozemkového
fondu a k výkonu těchto práv a povinností se zakládá příslušnost Státního pozemkového
úřadu. Uvedená práva a povinnosti výslovně zahrnují i práva a povinnosti z pracovněprávních
vztahů a ze správních nebo soudních řízení, jejichž účastníkem byl Pozemkový fond.
Aby nedošlo k nějakým pochybnostem, výslovně se stanoví, že dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona zaniká funkce členů dozorčí rady Pozemkového fondu. V souvislosti s tím se řeší
i věci majetkové a upravuje se přechod majetku Pozemkového fondu dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona na stát, přičemž se zároveň zakládá příslušnost Státního pozemkového úřadu
s tímto majetkem hospodařit.
V odstavcích 4 až 6 se upravují právní vztahy vycházející z toho, že Státní pozemkový
úřad bude vykonávat dosavadní činnost pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového
úřadu jakožto samostatný správní úřad a organizační složka státu. V těchto ustanoveních se
v prvé řadě řeší přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České
republiky zařazených v pozemkových úřadech a Ústředním pozemkovém úřadu na Státní
pozemkový úřad, tedy vytváří se zákonný základ pro potřebnou delimitaci těch zaměstnanců,
kteří vykonávají činnosti a pravomoci, jež mají přejít na Státní pozemkový úřad. Předmětem
přechodných ustanovení je také úprava přechodu příslušnosti hospodařit s majetkem České
republiky ve stanoveném rozsahu z Ministerstva zemědělství na Státní pozemkový úřad, jakož
i úprava přechodu pohledávek, závazků a dalších práv a povinností z právních vztahů.
V přechodných ustanoveních se zároveň zajišťuje, aby organizační řád Státního pozemkového
úřadu byl bez zbytečného prodlení vskutku zpracován a následně i vydán.
V přechodných ustanoveních se rovněž reaguje na tu skutečnost, že působnost udělovat
oprávnění k odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav bude nově vykonávat
Státní pozemkový úřad. V zájmu odstranění možných pochybností a zachování kontinuity
při výkonu projektování pozemkových úprav, je proto důvodné, aby bylo výslovně stanoveno,
že dosud udělená oprávnění o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav jsou
i nadále platná. V zájmu dosažení právní jistoty účastníků řízení o pozemkových úpravách se
výslovně stanoví, že pokud byl zpracovaný návrh pozemkových úprav již vystaven ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona k veřejnému nahlédnutí, řízení se dokončí podle dosavadních
předpisů, a jen tehdy, pokud by tomu tak nebylo, pro řízení o pozemkových úpravách by
platila nová právní úprava. V odstavci 9 se dále jednoznačně upravují procesní otázky
vyvolané zřízením Státního pozemkového úřadu. Aby bylo zcela zřejmé, který konkrétní úřad
dokončí řízení, které běží ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, výslovně se stanoví,
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že řízení, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl pozemkový úřad, dokončí příslušný
krajský pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu a řízení, které ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona vedl Ústřední pozemkový úřad, dokončí ústředí Státního pozemkového úřadu.
V odstavci 10 přechodných ustanovení se stanoví nezbytné pravidlo ve vztahu k rezervě
státních pozemků vytvořené Pozemkovým fondem podle dosavadních předpisů a v odstavci
11 se upravuje již dříve zmiňované pozbytí účinnosti ustanovení § 10 odst. 3 uplynutím
12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a dále se v něm upravuje, jak se naloží
s žádostmi podanými před tímto datem. V odstavcích 12 a 13 se upravují záležitosti tak,
aby právní jistoty jak dosavadních nájemců pozemků, tak i žadatelů o převod pozemků byly
zachovány a změnou právní úpravy nedošlo ke změně či dokonce ke zhoršení jejich právního
postavení. V odstavcích 14 a 15 se pak upravují otázky vrácení převedených zemědělských
pozemků a dalších nemovitostí, pokud byly převedeny Pozemkovým fondem podle
dosavadních předpisů a jsou splněny podmínky pro jejich vrácení, a to v tom směru, že toto
vrácení uplatní Státní pozemkový úřad. Jelikož Pozemkový fond je zapsán v obchodním
rejstříku, je nezbytné právní úpravou zajistit soulad skutečného právního stavu se stavem
evidenčním a stanovit, kdo podá návrh na jeho výmaz z tohoto rejstříku, a právě toto je
účelem úpravy v odstavci 16 přechodných ustanovení.
K § 23
V souladu s usnesením vlády ze dne 17. 3. 2008 č. 257 o Zásadách transformace
Pozemkového fondu České republiky bude Pozemkový fond České republiky ke dni
31. prosince 2012 transformován na organizační složku státu v působnosti Ministerstva
zemědělství. Tato složka bude zřízena zákonem o Státním pozemkovém úřadu, zákon
o Pozemkovém fondu je nutno zrušit, přičemž některá jeho ustanovení jsou do nového zákona
převzata beze změny a jiná (např. ustanovení o cenách nemovitostí) musela být aktualizována
v souladu s pravidly Evropské unie.
V 90. letech minulého století byla v průběhu procesu privatizace zemědělská a lesní
půda téměř ve všech případech z privatizačních projektů vyjímána nebo do privatizačních
projektů nebyla vůbec zahrnována. Důvodem byl probíhající restituční proces, složitá
identifikovatelnost státní půdy použitelné pro privatizaci a ustanovení § 29 zákona
č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zakazující převody církevního majetku.
S končícím procesem privatizace přešel státní zemědělský majetek do vlastnictví privátních
osob a bylo proto potřebné řešit vlastnické vztahy i ke státní zemědělské půdě, popřípadě lesní
půdě, proto se Parlament České republiky usnesl na přijetí zákona č. 95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 25. 5. 1999. Předpokladem tohoto zákona
byl prodej půdy mimo pozemky, určené na restituce nebo náhrady, na pozemkové úpravy,
blokované § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo pozemky určené
podle některých právních předpisů k jiným účelům.
Prvotním požadavkem ze strany státu bylo z celkové výměry cca 900 tis. ha zemědělské
půdy ve správě Pozemkového fondu zrealizovat prodej cca 500 tis. ha. Tento záměr je
v současné době již splněn a tudíž pro další využívání dosud platného zákona č. 95/1999 Sb.,
ve zněních pozdějších předpisů, v plném rozsahu neexistuje žádný opodstatněný důvod.
Stávající zákon č. 95/1999 Sb., ve zněních pozdějších předpisů, byl od doby svého vzniku
do současnosti devětkrát novelizován, a to zákony č. 253/2001 Sb., č. 253/2003 Sb.,
č. 354/2004 Sb., č. 94/2005 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 179/2005 Sb., č. 178/2006 Sb.,
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č. 186/2006 Sb. a č. 118/2008 Sb. Vzhledem ke značnému množství přijatých novel došlo
postupně k tomu, že zákon je pro zájemce o zemědělskou půdu nepřehledný a samotný
způsob prodeje je velmi složitý a administrativně náročný. Bylo proto třeba přikročit
k analýze a posouzení konkrétních ustanovení zákona a pro další zjednodušení procesu
odstátnění zbývajícího zemědělského majetku, který je stále ve správě Pozemkového fondu,
navrhnout zákon nový, kterým je zákon o Státním pozemkovém úřadu, jehož součástí budou
ustanovení týkající se nakládání s majetkem státu, které nebylo možné z důvodu specifičnosti
daných případů zařadit pod režim zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Transformace Pozemkového fondu předpokládá zrušení zákona č. 95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Z důvodu dosud nevypořádaných restitučních nároků a určitého objemu
zemědělských nemovitostí, které Pozemkový fond spravuje, není možné zrušit citovaný zákon
bez náhrady. Bylo proto nutné přehodnotit stávající postupy vedené podle zákona
č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti se zákonem č. 569/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a to jak v oblasti úplatných tak i bezúplatných převodů. Jak
bylo výše uvedeno, zákon č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prošel řadou novel,
tedy se nejeví jako vhodné tento zákon opětovně novelizovat. V souladu s naplňováním
usnesením vlády České republiky ze dne 17. března 2008 č. 257, tedy transformací
Pozemkového fondu, dojde ke vzniku Státního pozemkového úřadu, který bude zřízen
samostatným zákonem. Tento zákon stanovuje působnost Státního pozemkového úřadu,
do které náleží mimo jiné nakládání s majetkem ve vlastnictví státu, což umožňuje začlenit
potřebná, upravená a zredukovaná ustanovení rušeného zákona č. 95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do zákona
nového.
K ČÁSTI DRUHÉ Změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů:
K bodu 1 (§ 1)
K úpravě došlo v souvislosti s vytvořením Státního pozemkového úřadu a jeho
organizačních jednotek.
K bodu 2 (§ 2)
Původní formulací „uspořádávají vlastnická práva“ není zcela přesně vyjádřena prvotní
skutečnost dosavadních vlastnických práv u pozemků řešených ve smyslu § 2 tohoto zákona
a následné založení nových vlastnických práv. V praxi tzn., že jsou vlastnická práva založena
nově. Nejedná se tedy o směny nebo výměny původních pozemků za pozemky jiné. Zaniklý
stav je bezprostředně nahrazen stavem novým.
K bodům 3 a 4 (§ 2)
Toto ustanovení bylo doplněno o činnosti prováděné Státním pozemkovým úřadem,
které úzce souvisí s procesem pozemkových úprav, které jsou jedním z klíčových faktorů
pro rozvoj venkova, a s jejichž pomocí se pozemkové úřady snaží obnovit osobní vztah lidí
k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným zájmem. Důraz při této činnosti je kladen na zvýšení
66

kvality života na venkově, který byl násilně přerušen v době kolektivizace. Jednou
ze základních činností pozemkových úřadů je zajištění prostupnosti zemědělské krajiny
budováním a obnovou polních cest, které ve výsledku neslouží výhradně zemědělské
technice, ale rovněž obyvatelům venkova k rekreaci apod. V současné době je velmi aktuální
potřeba vodohospodářských opatření, která slouží k ochraně krajiny i bezpečnosti obyvatel
a k ochraně jejich majetku. K rozvoji venkova přispívá také využívání místních zdrojů
přírodních surovin používaných k realizaci společných zařízení. Uvedené se týká rovněž
využívání autochtonních dřevin, používaných k výsadbám v biokoridorech apod.
K bodu 5 (§ 3 odst. 2)
V textu byl zrušen odkaz na „§ 19“, který se novelou zákona zrušuje.
K bodu 6 (§ 3 odst. 2)
Při řízení o pozemkových úpravách může nastat situace, kdy je třeba obvod pozemkové
úpravy rozšířit o část sousedního katastrálního území, která by podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležela do rozhodovací
pravomoci sousedního pozemkového úřadu. Navržená speciální úprava zohledňuje
skutečnost, že základem řízení o pozemkové úpravě je obvod pozemkové úpravy a v praxi
není možné, aby o pozemcích v rámci jednoho obvodu rozhodovalo více správních úřadů.
K bodům 7 a 8 (§ 3 odst. 3)
Mezi taxativně vymezené pozemky, které lze v pozemkových úpravách řešit jen se
souhlasem příslušného správního úřadu byly doplněny rovněž pozemky, na kterých byla
vymezena aktivní zóna záplavového území, a to s ohledem na ust. § 67 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách. Hlavním důvodem tohoto rozšíření jsou v posledních letech čím
dále častěji se vyskytující záplavy.
K bodu 9 (§ 3 odst. 3)
Při zjišťování skutečného stavu terénu se často zpracovatel návrhu setkává s případy,
kdy jsou dočasně a účelově oplocena určitá místa z důvodu jejich momentálního využití nebo
ochrany (oplocenky proti okusu zvěří apod.), při čemž oplocení není definováno zákonem
jako stavba, tedy nemůže bránit veřejnému zájmu. Tyto pozemky nelze srovnávat například se
zahradami, u nichž je z důvodu jejich využití souhlas vlastníka pozemku s jejich řešením
ve smyslu § 2 tohoto zákona nezbytný.
K bodu 10 (§ 3 odst. 3)
Navrhovaná úprava je zpřesněním textu v návaznosti na navrhovanou úpravu
ustanovení § 2. Dosavadní formulace je zavádějící, neboť jak bylo již uvedeno v odůvodnění
ke změně § 2, ve skutečnosti nedochází ke klasickým směnám pozemků ve smyslu
občanskoprávním, ale ke komplexnímu řešení zahrnutého území. Jedná se o pozemky, u nichž
bude pouze obnoven soubor geodetických informací, a bylo by proto zcela nadbytečné
a nákladné zjišťovat jejich cenu, když je tento údaj pro obnovu katastrálního operátu
nepotřebný.
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K bodu 11 (§ 3 odst. 4)
Dosavadní znění tohoto ustanovení bylo vzhledem ke své neurčitosti problematické
pro aplikaci v praxi, neboť není žádným právním předpisem ani jinou technickou normou
vymezeno měřítko pro pojem „zvýšená balvanitost“ či „zvýšený výskyt stožárů elektrického
zařízení“. O skutečném stavu pozemku je s dotčenými vlastníky v průběhu řízení
o pozemkové úpravě několikrát jednáno a jsou tak se stavem pozemku, který má být navržen
do jejich vlastnictví, dostatečně obeznámeni.
K bodu 12 (§ 3 odst. 4)
Navrhované zrušení části textu je provedeno v návaznosti na znění návrhu zákona
o Státním pozemkovém úřadu, kterým se současně zrušuje Pozemkový fond.
K bodu 13 (§ 3 odst. 4)
Dochází k přečíslování odstavců původně § 9 odst. 14 nově § 9 odst. 15.
K bodu 14 (§ 4 odst. 1)
Navrhovanou úpravou dochází ke zpřesnění náležitostí při řízení o jednoduchých
pozemkových úpravách.
K bodům 15 a 16 (§ 4 odst. 2)
Ustanovení § 15 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje
provádět obnovu katastrálního operátu přepracováním, které spočívá v převádění katastrální
mapy z grafické formy do formy grafického počítačového souboru. Jednoduché pozemkové
úpravy nejsou tedy jediným nástrojem k upřesnění nebo rekonstrukci přídělů, jak to vyplývalo
z dosavadního znění tohoto ustanovení. Upřesnění nebo rekonstrukce přídělů bude formou
jednoduché pozemkové úpravy prováděna v případech, kdy zachovalost grafických podkladů
neumožní katastrálnímu úřadu postupovat ve smyslu citovaného § 15.
K bodu 17 (§ 5 odst. 2)
Slova „bydliště“ a „sídlo“ byla nahrazena slovy „adresa místa trvalého pobytu“
a „adresa sídla“, neboť pojmy bydliště a sídlo vyjadřují konkrétní místo v terénu (budova),
adresou je pak konkrétní popis lokalizace tohoto místa. Adresa je údaj určující místo trvalého
pobytu či sídlo.
K bodu 18 (§ 5 odst. 3)
Rozsah obvodu pozemkové úpravy stanovuje z moci úřední pozemkový úřad. Účastníky
řízení o pozemkové úpravě jsou vlastníci pozemků zahrnutých do tohoto obvodu. Pokud
dojde ke změně obvodu, je třeba aktuálně změnit okruh účastníků řízení. V praxi to znamená
informovat vlastníky, kteří již nemají v obvodu pozemkové úpravy své pozemky, a zároveň
informovat vlastníky, jejichž pozemky jsou nově do obvodu pozemkové úpravy zahrnuty,
o tom, že se stávají účastníky řízení. Pokud osoba přestala být účastníkem řízení, neboť již
nesplňuje podmínky stanovené § 5 odst. 1 písm. a) a tato osoba i přes sdělení pozemkového
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úřadu, má za to, že je účastníkem řízení, postupuje pozemkový úřad podle § 28 správního
řádu.
K bodu 19 (§ 5 odst. 4)
Dosavadní znění odst. 3 je třeba zrušit, neboť je v rozporu s ustanovením § 9 odst. 13,
kde je uvedeno, že o pozemky, jejichž vlastník není znám, lze zvýšit nárok státu. Je tedy
zřejmé, že režim pro nakládání s těmito pozemky je zákonem upraven a ustanovování
opatrovníka je v tomto případě neopodstatněné.
Dosavadní znění části odstavce 4 navržené ke zrušení je z důvodu možnosti využití
příslušných ustanovení správního řádu nadbytečné.
K bodům 20 až 22 (§ 5 odst. 5)
Do řízení o pozemkových úpravách nelze zahrnovat pouze řízení zakončené vydáním
rozhodnutí podle § 11 odst. 8, ale je třeba sem zahrnout rovněž časově neomezené období,
v němž dochází k realizaci opatření navržených plánem společných zařízení. V praxi není
možné zachovávat a udržovat existenci sboru zástupců po několik let, někdy i desetiletí. Může
dojít k úmrtí člena sboru, odstěhování některého z členů sboru apod., čímž se vzhledem
k ustanovení § 5 odst. 7 může sbor zástupců stát neusnášení se schopným. Z tohoto důvodu je
třeba časově omezit existenci sboru zástupců, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí podle
§ 11 odst. 8. Jak je dále zřejmé z ustanovení § 12 odst. 1, je pravomoc sboru zástupců,
týkající se realizace společných zařízení, přesunuta na zastupitelstvo obce.
Vzhledem k rozsahu pravomocí sboru zástupců je třeba, aby byl z důvodu
zdokumentování tohoto kroku pořízen řádný písemný záznam. Zákon dosud tento úkon
výslovně nevyžaduje a velmi často dochází k situaci, že spisová dokumentace neobsahuje
žádný doklad o průběhu a výsledcích volby sboru zástupců.
K bodu 23 (§ 5 odst. 7)
Dosavadní znění zákona nepamatuje na situaci, kdy může dojít k úmrtí, případně
odstoupení člena sboru. Proto je třeba zákonem zajistit fungování sboru zástupců v zákonném
složení.
K bodu 24 a 25 (§ 5 odst. 8)
Navrhovaným textem dochází ke zpřesnění činnosti sboru zástupců. Viz též bod
20 až 22.
K bodu 26 (§ 6 odst. 6)
Poznámka pod čarou byla upravena, neboť v původním znění byl uveden nyní již
neplatný zákon č. 151/2000 Sb., který byl nahrazen zákonem č. 127/2005 Sb.
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K bodu 27 (§ 6 odst. 7)
Zrušen byl odkaz na starý správní řád (zákon č. 71/1967 Sb.), a to bez náhrady, neboť
účinnost nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je obecně známa. Ponechání odkazu
na starý správní řád by znamenalo, že na řízení o pozemkových úpravách a rozhodování
v něm se nevztahují lhůty podle zákona č. 71/1967 Sb., ale vztahují se lhůty podle zákona
č. 500/2004 Sb., což není smyslem předkládané úpravy.
K bodu 28 (§ 6 odst. 8)
Text odstavce, týkajícího se zastavení řízení, byl upraven s ohledem na to, že se
v obecné rovině kryje s § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
K bodům 29 a 30 (§ 6 odst. 10)
Právní předpisy v současné době rozlišují újmu majetkovou a újmu nemajetkovou.
Pozemkové úpravy řeší prioritně nakládání s pozemky a s ním související šetření v terénu.
Při těchto pracích může dojít k poškození nemovitého majetku, a tím ke vzniku majetkové
újmy.
K bodu 31 (§ 7 a § 8 odst. 1)
Zrušen byl odkaz na starý správní řád (zákon č. 71/1967 Sb.), a to bez náhrady, neboť
účinnost nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je obecně známa.
K bodu 32 (§ 7)
Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) je samostatně řešena
vyhláškou č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedenou vyhláškou je rovněž řešen proces aktualizace BPEJ, který je třeba dokončit
před započetím prací na stanovení nároků vlastníků pozemků řešených v pozemkových
úpravách, neboť při vyhotovování soupisu nároků je třeba již z těchto aktualizovaných údajů
vycházet. Projednávat případnou aktualizaci až na úvodním jednání je značně opožděné.
Navíc je třeba zohlednit skutečnost, že současné zařazení půd do vyhláškou stanovených
BPEJ je natolik složité, že není možné ponechat na neodborné veřejnosti posouzení potřeby
aktualizace BPEJ.
K bodu 33 (§ 8 odst. 1)
Poznámka pod čarou byla upravena, neboť v původním znění byla uvedena nyní již
neplatná vyhláška č. 279/1997 Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 3/2008 Sb.
K bodu 34 (§ 8 odst. 1)
Z dosavadní formulace jednoznačně nevyplývá, že pozemkový úřad v soupisu nároků
„pouze“ uvede omezení vyplývající ze zástavního nebo předkupního práva či věcného
břemene.
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Nájemní vztahy na dobu určitou nejsou předmětem evidování v katastru nemovitostí,
při čemž pozemkový úřad z údajů katastru nemovitostí při pozemkových úpravách vychází.
Jedná se tedy o neevidovaný právní vztah, jehož existenci nemá pozemkový úřad možnost
žádným způsobem věrohodně ověřit. Podle ustanovení § 11 odst. 8 rozhodnutím
pozemkového úřadu zanikají dosavadní nájemní vztahy, jejich uvádění v soupisu nároků je
tedy nadbytečné.
K bodu 35 (§ 8 odst. 2)
Cílem tohoto ustanovení je dořešit problém, který přetrvává více než 50 let. Čeští
vlastníci se bezúspěšně domáhají obnovení vlastnických práv, které pozbyli v důsledku
ratifikace smlouvy uzavřené mezi ČSR a PLR o konečném vytyčení státních hranic,
podepsané dne 13. 6. 1958 ve Varšavě. Bylo prokazatelně zjištěno, že v současnosti již nejsou
tyto pozemky ve vlastnictví občanů České republiky, ale jsou zapsány jako vlastnictví
polských subjektů. K vyřešení této problematiky byli ustanoveni zmocněnci obou vlád.
Ti však nemají k dispozici žádný účinný nástroj, aby příslušné polské orgány plnily ujednání,
na kterých se zmocněnci dohodli.
K bodu 36 (§ 8 odst. 5)
Poznámka pod čarou byla upravena, neboť v původním znění byla uvedena nyní již
neplatná vyhláška č. 327/1998 Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 3/2008 Sb.
K bodu 37 (§ 8 odst. 6)
Pokud se na ostatních (v odst. 6 nevyjmenovaných) druzích pozemků, vyskytuje trvalý
porost (např. náletové dřeviny nebo solitérní stromy), je návrhem novely ponecháno
na uvážení dotčeného vlastníka, zda bude požadovat ocenění takovýchto porostů. Hlavním
důvodem je posouzení dopadu ceny porostů na hospodaření především z hlediska dotací
(na náletové dřeviny ani solitérní stromy nelze čerpat dotace). Navrhovaný postup nemá
význam z hlediska klasického ocenění pozemků včetně porostů, ale má význam pro vymezení
ceny celkového nároku, s nímž vlastníci vstupují do pozemkových úprav a od něhož se dále
odvíjí hodnota nově navrhovaných pozemků včetně porostů.
K bodu 38 (§ 8 odst. 7)
Cena trvalých porostů podle § 8 odst. 6 se uvádí již do soupisu nároků a značně
ovlivňuje celkovou cenu nároku. Vzhledem k existenci platných oceňovacích předpisů
a možnosti jejich využití, není vhodné ponechávat pouze na dohodě vlastníků pozemků
a vlastníků porostů toto oceňování. Ze strany zpracovatelů často dochází k tlaku na vlastníky
pozemků a porostů na uzavření této dohody, aby nemuseli oceňování provádět.
K bodu 39 (§ 8a)
Do části zákona týkající se soupisu a ocenění nároků vlastníků byla z § 13 převzata
ustanovení, týkající se řešení duplicitního zápisu vlastnictví. V dosavadním znění zákona byla
tato ustanovení nelogicky zařazena do části týkající se upřesnění a rekonstrukce přídělů,
přestože se vztahují na řešení duplicitního zápisu vlastnictví v rámci pozemkových úprav
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obecně. Speciálně je v odst. 3 zakotvena možnost podat žalobu u příslušného soudu z důvodu,
že obecně platí možnost podat proti rozhodnutí pozemkového úřadu odvolání ve správním
řízení. V daném případě však je vzhledem k povaze věci třeba v případě nesouhlasu
s rozhodnutím pozemkového úřadu rozhodnutí soudu. Současně byl upřesněn postup
pozemkového úřadu v případě, že o duplicitním zápisu vlastnictví soud nerozhodne do doby
vystavení návrhu pozemkové úpravy.
K bodu 40 (§ 9 odst. 1)
Vypuštěn byl výraz „u zpracovatele“, neboť toto označení je zavádějící, vzhledem
k vnitřní organizační struktuře firem provádějících návrhy pozemkových úprav. Práce
na návrhu pozemkových úprav jsou značně rozsáhlé a nemůže je proto provádět jediná
fyzická osoba. Jedná se o týmovou spolupráci, kdy výsledky této činnosti zastřešuje vždy
fyzická osoba, která má k této činnosti úřední oprávnění podle § 18.
K bodu 41 (§ 9 odst. 2)
Dosavadní text byl odstraněn z důvodu změny ustanovení § 16 a 18 odst. 16 písm. c),
která umožňuje držiteli oprávnění ověřovat i výsledky návrhu pozemkových úprav, na jejichž
zpracování se sám nepodílel.
Upřesněn byl postup při zpracování návrhu pozemkových úprav přímo pozemkovým
úřadem.
K bodu 42 (§ 9 odst. 4)
Poznámka pod čarou byla upravena, neboť v původním znění byla uvedena nyní již
neplatná vyhláška č. 190/1996 Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 26/2007 Sb.
K bodu 43 (§ 9 odst. 6)
Stávající ustanovení odstavce 6 bylo doplněno o nutnost zajištění kladného stanoviska
katastrálního úřadu k převzetí výsledku zeměměřických činností provedených ve smyslu
odstavců 4 a 5. Bezchybné provedení fáze zjišťování hranic obvodu a zaměření předmětů,
které zůstanou obsahem souboru geodetických informací katastru nemovitostí je podmínkou
pro to, aby konečné výsledky pozemkových úprav byly použitelné pro obnovu katastru
nemovitostí pokud možno bez problému. Kontrola výsledků pozemkových úprav prováděná
katastrálním úřadem až před vydáním rozhodnutí o schválení návrhu již nemusí některá
i zásadní pochybení odhalit. Postup pozemkového úřadu v případě, že nebude katastrálním
úřadem vydáno kladné stanovisko, bude upraven prováděcím předpisem.
K bodům 44 a 45 (§ 9 odst. 7)
Podle ustanovení § 3 odst. 1 jsou předmětem pozemkových úprav všechny pozemky
v obvodu pozemkových úprav. Pozemkový úřad předkládá katastrálnímu úřadu seznam parcel
dotčených pozemkovou úpravou. Tento seznam může pozemkový úřad sestavit až na základě
vymezení obvodu pozemkové úpravy.
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V pozemkových úpravách pozemkový úřad pracuje jak s pozemky, tak i s vlastníky
těchto pozemků a rovněž s právy, která se k nim vztahují. Je proto nutné, aby byl pozemkový
úřad v průběhu celého řízení aktuálně informován o všech změnách provedených katastrálním
úřadem, aby tyto změny mohly být včas do připravovaného návrhu zapracovány
a nedocházelo při předávání podkladů do katastru nemovitostí k rozporům mezi tam
evidovaným stavem a stavem, o němž rozhoduje pozemkový úřad.
K bodům 46 až 48 (§ 9 odst. 9 až 11)
Zpracovatel zohlední v plánu společných zařízení a tím i v návrhu pozemkové úpravy
podmínky dotčených orgánů státní správy. Tyto dotčené orgány se musí ve stanovené lhůtě
vyjádřit ke zpracovanému plánu společných zařízení. Postup při vyjádření dotčených
správních orgánů vychází z příslušných ustanovení stavebního zákona při projednávání
návrhu územně plánovací dokumentace.
Plán společných zařízení tvoří kostru návrhu nového uspořádání pozemků. Jedná se
zpravidla o společná zařízení, která nejsou samoúčelná, ale navazují buď na stávající
infrastrukturu, nebo jich obec využije k plánování a návaznosti infrastruktury. Je proto nutné,
aby byla jakákoliv změna plánu společných zařízení předkládána ke schválení sboru zástupců
a zastupitelstvu obce.
Uvedené se týká rovněž přistupujících obcí ve smyslu § 5 odst. 1 písm. c). V zákoně
dosud nebyla tato povinnost jednoznačně zakotvena a plán společných zařízení byl
pozemkovým úřadem předkládán pouze zastupitelstvu obce, jejíž území tvořilo největší podíl
řešené výměry pozemků. Postup pozemkového úřadu v případě, že by nedošlo ke schválení
plánu společných zařízení, bude upraven prováděcím předpisem.
Ustanovení § 12 odst. 4 řeší případy, kdy společná zařízení realizovaná podle
schváleného návrhu vlastní obec. V dosavadní úpravě však nebylo řešeno vlastnictví
k pozemkům, na nichž jsou návrhem umístěna společná zařízení.
K bodu 49 (§ 9 odst. 12)
Návrhem dochází k upřesnění textu tak, aby byl v souladu s používanou terminologií
v ostatních právních předpisech.
K bodu 50 (§ 9 odst. 13)
Závaznost územně plánovací dokumentace pro veškerá rozhodování v území vyplývá
v případě zásad územního rozvoje z § 36 odst. 5 stavebního zákona, u územního plánu z § 43
odst. 5 a u regulačního plánu z § 61 odst. 2 stavebního zákona. Při zpracování návrhu plánu
společných zařízení se však mohou vyskytnout závažné důvody (např. odůvodněně jiný návrh
umístění polní cesty nebo biokoridoru), pro které je potřebné územně plánovací dokumentaci
aktualizovat (v případě zásad územního rozvoje, což bude zcela ojedinělé) nebo změnit
(v případě územního plánu nebo regulačního plánu). Plán společných zařízení musí být vždy
v souladu s platnou a účinnou územně plánovací dokumentací tzn., že může být vydán
až po nabytí účinnosti její změny nebo aktualizace. Vydání plánu společných zařízení formou
regulačního plánu je novelou ze stavebního zákona i tohoto zákona vypouštěno, protože nikdy
nebylo využito a i do budoucna není předpoklad, že by využito bylo.
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K bodu 51 (§ 9 odst. 14)
Dlouhodobou praxí bylo zjištěno, že je jak pro vlastníky pozemků řešených
v pozemkových úpravách tak i pro zpracovatele návrhu mnohdy účelné reálně vypořádat
spoluvlastnické podíly k více než jednomu pozemku, jak to připouštěla dosavadní právní
úprava. Z důvodu projevu svobodné vůle spoluvlastníků bylo přikročeno k nutnosti uzavření
dohody mezi účastníky tohoto právního vztahu, přičemž z takového vypořádání jsou
vyloučeny pozemky, které jsou předmětem společného jmění manželů.
K bodu 52 (§ 9 odst. 14)
Pozemkový úřad při zjišťování účastníků řízení vyvíjí maximální snahu zjistit vlastníka
každého pozemku v obvodu pozemkové úpravy. Pokud se však vlastníka pozemku nepodaří
ve všech dostupných evidencích zjistit, lze takový pozemek označit jako pozemek, jehož
vlastník není znám, a zvýšit o něj nárok státu. Z důvodu zvýšení ochrany práv nezjištěného
vlastníka byla navýšena lhůta, v níž se může u pozemkového úřadu přihlásit o poskytnutí
finanční náhrady.
K bodu 53 (§ 9 odst. 16)
Jedná se o ta věcná břemena, která byla uzavřena v občanskoprávním řízení a byla
původnímu vlastníku pozemku uhrazena. Úhrada za tato věcná břemena mnohdy převyšuje
cenu pozemku ve smyslu § 10. Z uvedeného důvodu není možné ani účelné cenu těchto
břemen promítat do ceny pozemku. Jediným možným zohledněním je omezení směny takto
zatížených pozemků souhlasem dotčených vlastníků.
K bodům 51 až 55 (§ 9 odst. 18 až 20)
Obsah a smysl původního textu byl zachován, úpravou došlo pouze k chronologickému
uspořádání postupu jednotlivých kroků řízení.
K bodu 56 (§ 9 odst. 21)
Provedena byla úprava textu tak, že byla taxativně vyjmenovaná ustanovení nahrazena
obecným výrazem.
K bodu 57 (§ 9 odst. 22)
Pozemkový úřad je v průběhu řízení z důvodu zajištění dozoru povinen svolávat
tzv. kontrolní dny, na které zve i zástupce obce, sboru a dotčených správních úřadů. Ne vždy
je však účast všech jmenovaných nutná. Zápis z kontrolního dne je dokladem o jeho konání.
Interval kontrolních dnů byl prodloužen z důvodu trvání prací při jednotlivých etapách
pozemkových úprav.
K bodům 58 a 59 (§ 10 odst. 2)
Ke stanovení horního limitu ceny ve výši 10 000,- Kč bylo přistoupeno z důvodu
zjednodušeného způsobu oceňování pozemků (pro řízení o pozemkové úpravě podle BPEJ)
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a aby v souvislosti s tímto oceňováním nedocházelo k neúměrnému zvýhodňování některých
vlastníků.
Navrhovanou úpravou je upuštěno od úhrady, která má přímou vazbu na opatření
prováděná ve veřejném zájmu. Předepisování takové úhrady je možné označit za nemorální.
Obdobně jako v úvodu tohoto bodu se v případě upuštění od platby nižší než 2 000,- Kč
jedná o snahu zabránit zvýhodňování některých vlastníků, vstupujících do pozemkové úpravy
pouze s jedním pozemkem.
K upuštění od předepsání úhrady nepřesahující 100,- bylo přikročeno po porovnání
nákladů potřebných na administrativní zajištění této transakce na straně jedné a přínosu
do státního rozpočtu na straně druhé.
K bodu 60 (§ 10 odst. 4)
Dosavadní znění představovalo popis matematického postupu při určování vzdálenosti.
Z uvedeného důvodu bude tento postup řešen prováděcím předpisem a zákonem byla
ustanovena pouze lokalizace.
K bodu 61 (§ 10 odst. 5)
Uvedené doplnění souvisí s obsahem nových odstavců 18 až 20 v § 9.
K bodu 62 (§ 10 odst. 6)
Jak bylo již několikrát zmiňováno, jsou společná zařízení navrhována ve veřejném
zájmu a po realizaci mají sloužit veřejnosti. Z tohoto důvodu nelze navýšení ceny, výměry
a vzdálenosti klasifikovat jako porušení kritérií podle § 10.
K bodu 63 (§ 11 odst. 1)
V daném případě se jedná pouze o upřesnění stávajícího textu a zajištění jeho souladu
se správním řádem. Podrobnější postup při vystavování návrhu pozemkových úprav bude
upřesněn prováděcím předpisem.
K bodu 64 (§ 11 odst. 4)
Snahou navrhované úpravy je zrovnoprávnit postavení jednotlivých vlastníků pozemků
řešených v pozemkové úpravě.
K bodu 65 (§ 11 odst. 5)
Úprava textu byla provedena tak, aby lépe odpovídala terminologii platného správního
řádu.
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K bodu 66 (§ 11 odst. 5)
Smyslem navrženého doplnění je, aby příslušné úřady územního plánování měly
k dispozici schválený plán společných zařízení, který slouží jako podklad pro územně
plánovací dokumentaci.
K bodu 67 (§ 11 odst. 5)
Poznámka pod čarou byla upravena, neboť v původním znění byla uvedena nyní již
neplatná vyhláška č. 190/1996 Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 26/2007 Sb..
K bodům 68 a 69 (§ 11 odst. 6 a 7)
Dosavadní text odstavce 7 byl zrušen, neboť tento procesní institut je již obsažen v § 87
správního řádu.
Dosavadní text odstavce 6 byl rozdělen do dvou odstavců z důvodu přehlednosti
a uživatelské komfortnosti. Současně oproti dosavadnímu textu došlo jednak ke gramatické
úpravě tak, aby uvedený text nebyl zavádějící a dával smysl, a rovněž byla změněna
formulace tak, aby lépe odpovídala terminologii správního řádu.
K bodu 70 (§ 11 odst. 8)
Dosavadní právní úpravou nájemní vztah zaniká rozhodnutím o výměně nebo přechodu
vlastnických práv. Z hlediska faktického hospodaření je toto časové nastavení zániku
nájemních vztahů nevyhovující a nezohledňuje agrotechnické lhůty. Proto bylo přistoupeno
k úpravě vztažené ke konci hospodářského roku.
K bodu 71 (§ 11 odst. 8)
Zákon dosud neupravoval lhůtu mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu
a rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv (2. rozhodnutí). Velmi často
docházelo ke značným časovým prodlevám při vydávání 2. rozhodnutí a tím jednak
k prodlužování doby, v níž bylo částečně omezováno dispoziční právo vlastníků, vzhledem
k nutnosti souhlasu pozemkového úřadu s převodem (§ 11 odst. 12) a rovněž docházelo
ke změnám v okruhu účastníků řízení (úmrtí, změny adres apod.).
Dosavadní znění zákona nepřipouští možnost samostatného rozhodnutí o určení výše
úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2. Pokud bylo následnou kontrolou zjištěno, že pozemkový
úřad ve 2. rozhodnutí opomenul v této věci rozhodnout, nebyla zákonem řešena možnost, jak
tento nedostatek zhojit.
K bodu 72 (§ 11 odst. 9)
Dosavadní formulace ustanovení § 11 odst. 9 nebyla jednoznačná a docházelo k různým
výkladům tohoto ustanovení. Navrhovanou úpravou je jednoznačně stanoven postup
pozemkového úřadu v případě, kdy zjistí, že účastník řízení podal žalobu.
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K bodu 73 (§ 11 odst. 10)
Úprava textu byla provedena tak, aby lépe odpovídala terminologii platného správního
řádu.
K bodu 74 (§ 11 odst. 12)
Stávající text odstavce byl upraven tak, aby nedocházelo k nejednoznačnému výkladu
ohledně druhů listin, v nichž jsou uváděny pozemky řešené v pozemkových úpravách.
K bodu 75 (§ 11 odst. 13)
Byl zrušen odkaz 33) z důvodu zrušení zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
K bodu 76 (§ 12 odst. 1)
Navrhovaná změna je v přímé souvislosti se změnou nově označeného odstavce 5 v § 5
- viz důvodová zpráva k bodu 20 až 22.
K bodům 77 a 78 (§ 12 odst. 2)
V původním znění bylo uvedeno chybné číslo odstavce.
Rozhodnutí o schválení návrhu není nabývací listinou. Tou je rozhodnutí o výměně
nebo přechodu vlastnických práv. Z tohoto pohledu je vytyčování nového uspořádání
pozemků před vydáním 2. rozhodnutí předčasné. Nadto byla v § 11 odst. 8 stanovena lhůta
k vydání 2. rozhodnutí, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám a tím
i omezování výkonu vlastnických práv. Ze stejných důvodů by bylo předčasné ukončovat
nájemní vztahy před vydáním 2. rozhodnutí.
K bodu 79 (§ 12 odst. 5)
Pokud by bylo postupováno podle dosud platného znění tohoto odstavce, docházelo by
nutně k situacím, kdy by vznikaly stavby na cizích pozemcích. Současně je třeba zdůraznit,
že může nastat situace, kdy nebude dosaženo potřebného souhlasu dotčených vlastníků půdy
se schválením návrhu pozemkové úpravy a vybudovanou stavbu nebude možné klasifikovat
jako opatření provedené v rámci pozemkové úpravy. Vynaložené finanční prostředky by byly
tak použity neoprávněně.
Nově je zavedena možnost úpravy plánu společných zařízení po ukončení pozemkové
úpravy. Důvodem je především skutečnost, že k realizaci společných opatření dochází
v dlouhém časovém horizontu a původně navržená společná opatření měla účelovou vazbu
na stav v době vydání rozhodnutí o schválení návrhu. Tím původně navržená společná
zařízení ztrácejí na své aktuálnosti. Z uvedeného vyplývá jednoznačná potřeba aktualizace
parametrů nově realizovaných společných zařízení, avšak bez zásahu do vlastnických práv.
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K bodu 80 (§ 13)
Řešení duplicitního zápisu vlastnictví bylo v dosavadním znění nelogicky podřazeno
pod § 13, týkající se upřesnění a rekonstrukce přídělů. Odůvodnění změny – viz bod 39.
K bodu 81 (§ 13 odst. 3)
Přiměřenost použití ustanovení § 3 se v přídělových oblastech týká především pozemků,
které jsou v těchto lokalitách již vedeny ve stavu katastru nemovitostí. Bližší postup bude
řešen prováděcím předpisem.
K bodům 82 a 83 (§ 13 odst. 4 a 5)
Odůvodnění – viz bod 39.
K bodu 84 (§ 14 odst. 1)
Z původního znění tohoto ustanovení nebylo zřejmé, že je možné do obvodu
pozemkových úprav v území dotčeném nedokončeným scelovacím řízením zahrnout
i pozemky, které tímto řízením dotčeny nebyly.
K bodu 85 (§ 14 odst. 8)
Provedeno bylo správné označení odstavce.
K bodu 86 (§ 14 odst. 9)
Původní úprava přiznávala dosavadnímu vlastníkovi pouze naturální náhradu
v pozemku z majetku státu, při čemž nebyla zohledněna možná skutečnost, že v řešeném
území nemusí takový pozemek existovat. Nově je proto zaváděna možnost peněžité náhrady.
K bodu 87 (§ 14 odst. 11 a 12)
Ustanovení odstavců 11 a 12 bylo zrušeno v souvislosti s upřesněním odstavce 1
(viz bod 80), kdy došlo k rozšíření obvodu pozemkové úpravy i o pozemky nedotčené
nedokončeným scelovacím řízením. V důsledku této změny dojde ke sjednocení režimu
postupu v odvolacím řízení, což znamená, že v řízení o pozemkových úpravách v územích
s nedokončeným scelovacím řízením bude postupováno shodně jako v běžném řízení
o pozemkových úpravách. Toto je zřejmé z ust. § 14 nově označeného odst. 14 (původně 16)
navrhované změny zákona: „Pokud není stanoveno jinak, postupuje se v řízení
o pozemkových úpravách v území s nedokončeným scelováním podle ostatních ustanovení
tohoto zákona.“.
Tzn., že návrh pozemkových úprav je možné schválit pouze v případě, že s ním souhlasí
alespoň tři čtvrtiny vlastníků pozemků řešených v pozemkových úpravách (§ 11 odst. 4).
Postup v odvolacím řízení je pak veden v souladu se správním řádem s výjimkami uvedenými
v ust. § 11 odst. 6. Ochrana práv účastníků řízení je dále zajištěna, kromě možnosti využití
mimořádných opravných prostředků dle správního řádu, rovněž možností podat podle části
páté OSŘ žalobu k příslušnému soudu (viz § 11 odst. 9).
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K bodu 88 (§ 14 odst. 11)
Upřesněn byl text v souvislosti s doplněním odstavce 9 (viz bod 86).
K bodu 89 (§ 14 odst. 12)
Uvedenou úpravou dochází pouze ke zpřesnění stávajícího textu.
K bodu 90 (§ 14 odst. 13)
Zemědělská půda není tímto právním předpisem definována a bylo proto použito
termínu obecně využívaného tímto zákonem tj. „řešené pozemky“.
K bodu 91 (§ 15)
Institut zatímního bezúplatného užívání (ZBU) byl založen novelou zák. č. 284/1991
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (zák. č. 38/1993 Sb.) z důvodu
umožnění urychleného vytvoření a využití půdně ucelených hospodářských jednotek a přidělit
vlastníkům pozemků do jejich ZBU scelené pozemky navrhované k výměně vlastnických
práv. Pozemkové úřady uvedené prováděly v zájmu urychlení možnosti hospodaření,
či za účelem zabezpečení přístupu k pozemkům. Zákon č. 139/2002 Sb. již od tohoto institutu
ustoupil, neboť neodpovídal perspektivnímu pojetí pozemkových úprav. Ke zrušení ZBU
mohlo dojít buď rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv (§ 11 odst. 8) nebo
rozhodnutím pozemkového úřadu o rušení ZBU v případě, že se změnily podmínky, za nichž
byly pozemky do ZBU přiděleny (dosavadní § 15 odst. 2). V současné době je institut ZBU
již překonán a v praxi způsobuje problémy ve vlastnicko-uživatelských vztazích a zakládá
jejich značnou nepřehlednost. Z tohoto důvodu byla navrhovaná úprava zařazena
do přechodných ustanovení.
K bodu 92 (§ 16)
Veškeré lhůty stanovené zněním tohoto paragrafu již uplynuly a existence jednotlivých
dosavadních ustanovení tohoto paragrafu je tudíž bezpředmětná.
K bodu 93 (§ 17 odst. 4)
V případech, kdy byla pozemková úprava vyvolána z důvodu vyřešení
vodohospodářských poměrů, mezi které patří zejména protipovodňová ochrana, je
na posouzení pozemkového úřadu, zda jako součást přípravných prací zadá vypracování
studie, která prověří lokalitu, kde má být v budoucnu vodohospodářské opatření umístěno.
Studie vodohospodářských poměrů často významně přesahuje obvod pozemkové úpravy,
a není tedy možné ji řešit v rámci tzv. rozboru současného stavu. Pokud není tato studie
provedena včas, dostatečně nebo není provedena vůbec, může nastat situace, kdy jsou zjištěny
závažné skutečnosti bránící bezpečnému umístění stavby až při realizacích těchto opatření.
Tím dochází ke zvyšování nákladů při změnách vyvolaných nedostatečným včasným
průzkumem terénu. Ve srovnání s těmito náklady jsou náklady potřebné na vyhotovení studií
několikanásobně nižší.
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K bodům 94, 95, 98, 103, 105 a 106 (§ 18)
Provedená změna souvisí se změnou názvu a struktury nově zřizované organizační
složky státu. Uvedené se týká odst. 2, 3, 4, 8, 12, 13 a 16.
K bodům 96 a 97 (§ 18 odst. 3)
V obsahu písm. c) došlo pouze ke sjednocení textu s ustanovením § 18 odst. 9 písm. a).
Dále bylo upuštěno od možnosti, aby se držiteli úředního oprávnění mohli stát rovněž
absolventi středních škol, navíc byli však zařazeni absolventi bakalářského studijního
programu, jejichž vzdělávání je zajišťováno také v systému vysokých škol. Pozemkové
úpravy jsou náročným více disciplinárním oborem a dlouhodobým procesem, který vyžaduje
vysokou odbornost při jejich přípravě, zpracování i realizaci. Z uvedeného důvodu je třeba
odborníků s vysokoškolským vzděláním, u nichž je možné předpokládat hlubší znalost
celkové problematiky. S rozsahem a aktuálností problematiky souvisí také navýšení
požadované praxe v oboru na dobu 5 let před podáním žádosti.
K bodu 99 (§ 18 odst. 6)
Vzhledem k nové právní úpravě, kdy Státní pozemkový úřad bude samostatně
vystupovat jako organizační složka státu, bude výhradně v kompetenci Státního pozemkového
úřadu vydávání příslušných formulářů pro činnosti, které podle zákona vykonává.
K bodu 100 (§ 18 odst. 7)
V původním textu bylo uvedeno vlivem postupných novel chybné číslo odstavce.
K bodu 101 (§ 18 odst. 7 písm. b)
Odůvodnění ohledně praxe - viz body 96 a 97.
V praxi se ukázalo být jako nevhodné, aby potvrzení o vykonání praxe vystavoval
rovněž pozemkový úřad, neboť pozemkový úřad pouze přebírá dokončené dílo a nemůže
přesně posoudit rozsah podílu prací žadatele o oprávnění na dané činnosti.
K bodu 102 (§ 18 odst. 8)
Úřední oprávnění je udělováno rozhodnutím vydávaným ve správním řízení.
Ve správním řízení obecně platí, že je rozhodnutí vykonatelné nabytím právní moci.
Z uvedeného důvodu byl dosavadní text zrušen, neboť to plyne z obecné úpravy - § 74
správního řádu.
K bodu 104 (§ 18 odst. 10)
Nově je navrhován upřesněný režim při nutnosti opakování zkoušky.
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V dosavadním znění bylo chybně uvedeno číslo odstavce, podle kterého nemusí žadatel
opakovaně ke zkoušce předkládat doklady. Těmi správně jsou ověřená kopie dokladu
o dosaženém vzdělání a potvrzení o vykonání praxe.
K bodu 105 (§ 18 odst. 12)
Zkouška je zavedena jako neveřejná z důvodu opakujícího se předmětu zkoušky.
K bodu 107 (§ 18 odst. 14)
Státní pozemkový úřad povede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění.
Jelikož tyto osoby jako zpracovatelé pozemkových úprav provádějí svou činnost výhradně na
základě zadání pozemkového úřadu, bude seznam držitelů úředního oprávnění k dispozici
pouze zaměstnancům Státního pozemkového úřadu.
K bodu 108 (§ 18 odst. 15)
Dosavadním požadavkem zákona bylo, aby se osoba, která je držitelem úředního
oprávnění, vždy podílela na zpracování návrhu pozemkových úprav. Vzhledem k rozvoji této
činnosti zpracovávají většinou návrh pozemkových úprav právnické osoby, jímž ze zákona
nepřísluší být držitelem tohoto oprávnění. Z důvodu autorizace díla a zodpovědnosti za jeho
odborný výsledek je nutné, aby osoba, která je držitelem úředního oprávnění měla možnost
(kromě podílu na vlastním zpracování návrhu) ověřovat výsledky návrhu pozemkových
úprav.
K bodu 109 (§ 18 odst. 16 písm. d)
V souvislosti se vznikem nového úřadu došlo ke změně.
K bodům 110 a 111 (§ 18 odst. 17 až 19)
Stávající úprava odnímání úředního oprávnění nebyla pro praktické použití vyhovující.
Při nové úpravě se vycházelo z platného znění zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,
konkrétně z ust. § 15 a bylo uzpůsobeno požadavkům praxe pozemkových úřadů. Podněty
k odejmutí úředního oprávnění shromažďuje Státní pozemkový úřad při výkonu své
působnosti. V návaznosti na ustanovení § 18 odst. 10 byla změněna doba pro možnost znovu
udělení úředního oprávnění.
K bodům 112 a 113 (§ 18 odst. 20)
Doplněním data platnosti příslušné novely zákona č. 284/1991 Sb.
(zákon č. 217/1997 Sb.) a odkazem na tento zákon včetně odkazu na stávajícího znění zákona
č. 139/2002 Sb. před navrhovanou novelou je sjednocen typ oprávnění, na něž je možno
nahlížet jako na oprávnění vydaná v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
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K bodu 114 (§ 18 odst. 22)
Toto ustanovení stanovuje způsob, jakým mají být ověřovány výsledky prací
při pozemkových úpravách. Tento postup je novelou upřesněn.
K bodům 115 až 117 (§ 19 až 22)
Část čtvrtá byla upravena v souvislosti s obsahem zákona o Státním pozemkovém
úřadu.
K bodu 118 (§ 27)
Doplněno zmocňovací ustanovení.
K bodu 119 (příloha)
Přílohu bylo třeba zrušit v souvislosti s obsahem zákona o Státním pozemkovém úřadu.
K ČÁSTI TŘETÍ Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů:
K bodům 1 a 2
Ustanovení obsahují pouze změny legislativně - technického charakteru.
K bodu 3
Nahrazovaná právní úprava již neodpovídá platné právní úpravě o řízení před soudy,
proto se nahrazuje odkazem na platnou právní úpravu. Opravný prostředek k soudu totiž nelze
podle současné právní úpravy platné od 1. ledna 2003 podat. Tato skutečnost nebyla dosud
v žádné právní úpravě zohledněna.
K bodům 4 až 6
Ustanovení obsahují pouze změny legislativně - technického charakteru.
K bodu 7
Rozšiřuje se nabídka náhradních pozemků pro oprávněné osoby a jejich dědice
v souladu s Programovým prohlášením vlády. Do nabídky oprávněným osobám budou
zařazovány všechny pozemky bez ohledu na jejich určení podle územně plánovací
dokumentace. Nabídka podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude
předcházet všem převodům pozemků podle zákona o Státním pozemkovém úřadu.
K bodům 8 až 11
Jde o legislativně technické úpravy.
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K bodu 12
S ohledem na uplynulou dobu nejsou zachovány dokumenty, ze kterých by bylo možno
zjistit výši přídělové ceny, proto je nezbytné stanovit výpočet náhrady zákonem.
K bodům 13 až 18
Jde o legislativně technické úpravy.
K ČÁSTI ČTVRTÉ Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Nová ustanovení vymezují pozemky určené k bezúplatným převodům obcím za účelem
arondace. Těmito pozemky jsou pozemky odloučené, u kterých velikost a vzdálenost
od komplexu státního lesa neumožňuje racionální lesnické obhospodařování. Vymezení je
proto provedeno na základě výměry a vzdálenosti od komplexu lesa. Za komplex lesa je
považována souvislá výměra lesů větší než 10 ha. Odloučenost lesního pozemku je dána
vzdáleností, což je pro tento účel z mapy zjištěná nejkratší spojnice mezi komplexem
a odloučenou částí, přičemž tato vzdálenost není přerušena pozemní komunikací, vodním
tokem, oplocením, správní hranicí okresu nebo hranicí katastrálního území.
Další vymezení se týká spoluvlastnických podílů státu. Pro účely zákona je
spoluvlastnický podíl státu omezen výměrou do 10 ha, přičemž tato výměra musí být jako
spoluvlastnický podíl menší než polovina pozemku.
Rovněž se vymezují podmínky bezúplatných převodů odloučených lesních pozemků
a spoluvlastnických podílů na obce.
Právnická osoba může na základě žádosti obce převést bezúplatně do vlastnictví obce
odloučené lesní pozemky určené schváleným územním plánem nebo rozhodnutím o umístění
stavby k zastavění stavbou ve veřejném zájmu.
Dále se umožňují bezúplatné převody spoluvlastnických podílů státu lesních pozemků
do vlastnictví obcí v případech, kdy je obec spoluvlastníkem.
Zákon má pomoci obcím, aby mohly získat bezúplatně odloučené lesní pozemky
důležité pro rozvoj obce.
K ČÁSTI PÁTÉ AŽ DEVÁTÉ:
Jedná se o technické novely, kdy došlo k promítnutí změn do právních předpisů, v nichž byl
uveden Pozemkový fond.
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K ČÁSTI DESÁTÉ:
Při novelizaci zákona o dani z nemovitostí nebyla záměrně provedena změna písmen,
neboť ta by měla negativní dopad do daňových přiznání, ve kterých poplatníci daně
z nemovitostí jednotlivými písmeny uvádí důvody osvobození, což má vazbu na systém
správce daně. Posunutí písmen by si rovněž vyžádalo finanční náklady na úpravu stávajícího
systému. Kromě toho některé obce mají vydanou obecně závaznou vyhlášku ohledně
osvobození pozemků podle § 4 odst. 1 písmeno v) zákona o dani z nemovitostí. Navrhovaná
úprava posunutí písmen by nebyla v souladu s odkazem na osvobození uvedená ve vydaných
obecně závazných vyhláškách a vyvolala by pochybnosti o jejich platnosti.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ AŽ TŘINÁCTÉ:
Jedná se o technické novely, kdy došlo k promítnutí změn do právních předpisů, v nichž byl
uveden Pozemkový fond.
K ČÁSTI ČTRNÁCTÉ:
Změna se navrhuje s ohledem na vznik Státního pozemkového úřadu jako
specializované organizační složky státu, jejíž činnost a působnost bude zaměřena
na hospodaření a nakládání se zemědělskými pozemky, a sleduje záměr sjednotit postupy
při nakládání s tímto specifickým majetkem státu. Povinnost přednostně nabídnout vybrané
pozemky Státnímu pozemkovému úřadu se bude týkat zejména pozemků, které státu připadají
nebo je nabývá bez určení konkrétní příslušné organizační složky státu a u kterých pro tyto
případy zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje jako organizační složku
státu příslušnou s takovým majetkem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Mělo by jít pouze o takové pozemky, které budou tvořit zemědělský půdní fond
ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Z přednostní
nabídky Státnímu pozemkovému úřadu budou ovšem uvedené pozemky vyloučeny, pokud
budou souviset s vybranými stavbami (nejčastěji např. rodinnými domy, bytovými domy,
domy s byty a nebytovými prostory jako jednotkami podle zákona č. 72/1994 Sb., garážemi
apod.) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu rozdělování majetkových souborů s negativními
dopady na další nakládání s nimi, včetně cenových ztrát při jejich prodeji. Vyňaty
z přednostní nabídky těchto vybraných pozemků Státnímu pozemkovému úřadu budou i ty
pozemky, jejichž získání státem je provázeno povinností uhradit určité dluhy, konkrétně
nabývá-li stát takový majetek v rámci dědictví jako dědic a nebo mu připadne jako
tzv. odúmrť. Toto opatření respektuje zájem nezvyšovat potřebu čerpání rozpočtu ze strany
příslušné organizační složky státu na úhradu těchto dluhů, pokud pro tyto účely lze nabídnout
majetek z dědictví, tedy případně i uvedené pozemky.
K ČÁSTI PATNÁCTÉ AŽ DVACÁTÉ PÁTÉ:
Jedná se o technické novely, kdy došlo k promítnutí změn do právních předpisů, v nichž byl
uveden Pozemkový fond.
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K ČÁSTI DVACÁTÉ ŠESTÉ:
V souvislosti s ukončením činnosti Pozemkového fondu k 31. prosinci 2012 se stanoví
účinnost tohoto zákona dnem 1. ledna 2013.

V Praze dne 23. května 2012

předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s, v. r.

ministr zemědělství
Ing. Petr B e n d l, v. r.
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Platné znění zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných
změn:
___________________________________________________________________________
ZÁKON
ze dne 21. března 2002
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů
Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Účel úpravy
Zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách, soustavu a působnost pozemkových
úřadů .
§1
1)

Účel úpravy
Tento zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách a působnost
pozemkového úřadu1) při tomto řízení. Pro účel tohoto zákona je činnost
pozemkového úřadu rozdělena na činnost, kterou provádí ústředí
pozemkového úřadu (dále jen „ústředí“), a na činnost, kterou provádí
pozemkový úřad (dále jen „pozemkový úřad“).

Státního
Státního
Státního
krajský

§2
Pozemkové úpravy
Pozemkovými úpravami2) se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají
pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků
a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků
půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související
1)
1)
2)

Například § 9 a § 19 odst. 2 a 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. …../2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
§ 19 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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věcná břemena původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž
se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu
rozhodnutí podle § 11 odstavce 8. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality
života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti
a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu
a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých
účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability
krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu 3) a jako
nezbytný neopomenutelný podklad pro územní plánování.4)
§3
Předmět a obvod pozemkových úprav
(1) Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových
úprav (odstavec 2) bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací
vztahy k nim.
(2) Obvod pozemkových úprav je území dotčené pozemkovými úpravami, které je
tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území. Bude-li to pro obnovu
katastrálního operátu třeba, lze do obvodu pozemkových úprav zahrnout i pozemky, které
nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2, ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických
informací.3) Je-li to k dosažení cílů pozemkových úprav vhodné, lze do obvodu pozemkových
úprav zahrnout rovněž pozemky v navazující části sousedícího katastrálního území. Jde-li
o katastrální území v obvodu působnosti jiného pozemkového úřadu (§ 19), než který zahájil
řízení o pozemkových úpravách, zahrne pozemkový úřad, který řízení zahájil, předmětné
pozemky do obvodu pozemkových úprav po dohodě s pozemkovým úřadem, v jehož obvodu
působnosti se příslušné pozemky nacházejí. O takových pozemcích rozhoduje pozemkový
úřad, který řízení zahájil.
(3) Pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů na základě stanoveného
dobývacího prostoru5), pozemky určené pro obranu státu, pozemky zastavěné stavbou ve
vlastnictví státu, pozemky vodních toků, pozemky, na kterých byla vymezena aktivní zóna
záplavového území podle jiného právního předpisu52), a pozemky chráněné podle
zvláštních předpisů6) lze řešit v pozemkových úpravách (§ 2) jen se souhlasem jejich vlastníka
a příslušného správního úřadu. Pozemky zastavěné stavbou, která není ve vlastnictví státu,
pozemek funkčně související s touto stavbou včetně přístupové cesty, oplocené pozemky,
zejména zahrady, pozemky v zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách4)
a pozemky, na nichž se nacházejí hřbitovy, lze řešit v pozemkových úpravách jen se
souhlasem jejich vlastníka. Pozemky podle tohoto odstavce se pro účely pozemkových úprav
v případě jejich směn oceňují podle druhu původních pozemků; nelze-li toto zjistit, oceňují se
podle druhu nejbližšího zemědělského pozemku. Pozemky nesměňované neřešené ve smyslu
§ 2, u nichž se pouze obnovuje soubor geodetických informací, se neoceňují.
3)
4)
5)
52)
6)

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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(4) Pozemky s prokazatelně sníženým zemědělským využitím, například zvýšenou
balvanitostí, zvýšeným výskytem stožárů elektrického zařízení, potřebou odvodnění, lze
v pozemkových úpravách směňovat jen se souhlasem dotčených vlastníků.
(54) Pozemky ve vlastnictví státu, které jsou ve správě Pozemkového fondu České
republiky7) a jejichž původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace, se
do doby přijetí zákonů o tomto majetku8) vedou a řeší odděleně od ostatní půdy ve vlastnictví
státu. Tyto pozemky se nepoužijí na společná zařízení jako v případě půdy ve vlastnictví státu
(§ 9 odst. 1415), lze však s nimi nakládat ve smyslu ustanovení § 2. Omezení pro převody
těchto pozemků8) se potom vztahuje na pozemky nově vzniklé podle schváleného návrhu
pozemkových úprav a tato skutečnost se uvede v rozhodnutí vydávaném podle § 11 odst. 8
za účelem vyznačení v katastru nemovitostí.
§4
Formy pozemkových úprav
(1) Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových
úprav. Pokud je nutné vyřešit pouze některé hospodářské potřeby (například urychlené scelení
pozemků, zpřístupnění pozemků) nebo ekologické potřeby v krajině (například lokální
protierozní nebo protipovodňové opatření) nebo když se pozemkové úpravy mají týkat jen
části katastrálního území, provádějí se formou jednoduchých pozemkových úprav. V tomto
případě může pozemkový úřad upravit náležitosti návrhu a provádění pozemkových úprav
odlišně, než stanoví zvláštní právní předpis (§ 27). V případě jednoduchých pozemkových
úprav lze upustit od zpracování plánu společných zařízení.
(2) Jednoduchými pozemkovými úpravami lze provést i upřesnění nebo rekonstrukci
přídělů půdy (§ 13) přidělené ve smyslu dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb.
a č. 28/1945 Sb. a zákonů č. 142/1947 Sb. a č. 46/1948 Sb., a to v případech, kdy nelze
použít jiný postup53).
§5
Účastníci řízení o pozemkových úpravách
(1) Účastníky řízení o pozemkových úpravách (dále jen "účastníci") jsou:
a) vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením v pozemkových úpravách podle § 2 (dále jen
"vlastníci pozemků") a fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva
k pozemkům mohou být řešením pozemkových úprav přímo dotčena; za takové osoby se
nepovažují vlastníci, pro jejichž pozemky se v pozemkových úpravách pouze obnovuje
soubor geodetických informací (§ 3 odst. 2),
b) stavebník, je-li provedení pozemkových úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti,
c) obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav;
účastníky mohou být i obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté

7)
8)
53)

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 15 zákona č. 344/1992 Sb..
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do obvodu pozemkových úprav, pokud do 30 dnů od výzvy příslušného pozemkového
úřadu přistoupí jako účastníci k řízení o pozemkových úpravách, (dále jen "obec").
(2) V řízení o pozemkových úpravách se z důvodu využití výsledků pozemkových
úprav pro obnovu katastrálního operátu používá v zájmu jednoznačné identifikace účastníka
jeho jméno, příjmení, bydliště adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo u fyzických osob
a název, sídlo adresa sídla a identifikační číslo osoby u právnických osob.
(3) Účastníka řízení, který není znám nebo jehož pobyt není znám, zastupuje v řízení
o pozemkových úpravách opatrovník,9) kterým může být i obec. Opatrovník není oprávněn za
účastníka udělit souhlas k nedodržení pravidel pro posuzování přiměřenosti kvality a výměry
vyměňovaných pozemků.
(3) Vlastníky pozemků, kteří se v důsledku změny obvodu pozemkové úpravy
stanou účastníky řízení, pozemkový úřad o této skutečnosti vhodným způsobem
vyrozumí. Pokud vlastník pozemku přestane být účastníkem řízení podle odstavec 1
písm. a), postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
(4) Zemřel-li vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových úprav, a soud
o dědictví pravomocně usnesením ještě nerozhodl,10) jsou účastníky řízení o pozemkových
úpravách osoby podle sdělení soudu nebo soudního komisaře. Tyto osoby si na výzvu
pozemkového úřadu mohou do stanovené lhůty určit zástupce pro doručování písemností.
V případech, kdy soud nebo soudní komisař nepodá sdělení ve lhůtě stanovené pozemkovým
úřadem, zastupuje tyto osoby v řízení o pozemkových úpravách opatrovník, kterým může být
i obec.
(5) Vlastníci pozemků řešených v pozemkových úpravách si zvolí na dobu provádění
pozemkových úprav sbor zástupců (dále jen "sbor"), který zastupuje vlastníky v rozsahu
činností uvedených v odstavci 68, popřípadě jedná za vlastníky na základě a v rozsahu jejich
zplnomocnění. Sbor se volí po zahájení řízení o pozemkových úpravách na úvodním jednání.
Pro účely volby sboru připadá spoluvlastníkům jen 1 hlas. Sbor je zvolen nadpoloviční
většinou přítomných vlastníků. O volbě sboru pozemkový úřad učiní zápis.
Při jednoduchých pozemkových úpravách lze od volby sboru upustit. Nepodaří-li se sbor
při komplexních pozemkových úpravách ani opakovaně zvolit a trvá-li potřeba těchto úprav,
lze od volby sboru upustit. Sbor zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle
§ 11 odst. 8.
(6) Členství ve sboru nesmí být odmítnuto vlastníkovi, jehož pozemky zahrnují
alespoň 10 % z výměry pozemků, na kterých budou prováděny pozemkové úpravy, pokud
o to požádá nejpozději v den konání volby sboru. Dalším nevoleným členem sboru je ředitel
pozemkového úřadu nebo jím pověřený pracovník pozemkového úřadu a zástupce obce. Sbor
zvolí ze svého středu předsedu, který svolává schůze sboru a řídí jejich jednání.
(7) Počet členů sboru, který musí být lichý, stanoví pozemkový úřad v rozsahu 5 až 15
členů podle celkového počtu vlastníků a podle rozsahu řešeného území. Pro případ úmrtí
nebo odstoupení člena sboru se na úvodním jednání zvolí 1 náhradník sboru.
9)
10)

§ 16 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
§ 175a odst. 3 a § 175q zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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(8) Sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho
jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení,
k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav, k návrhu pozemkových úprav
a spolupracuje při realizaci schválených pozemkových úprav uděluje souhlas s ustoupením
od požadavku na uhrazení rozdílu ceny podle § 10 odstavce 2. Sbor může před vydáním
rozhodnutí podle § 11 odst. 8 stanovit priority realizace společných zařízení.
§ 5a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pozemkovým úřadům
pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum narození,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a)
b)
c)
d)
e)

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
rodné číslo,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
rodné číslo dítěte,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
rodné číslo,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
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f) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo;
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
g) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
ČÁST DRUHÁ
ŘÍZENÍ O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH A NÁKLADY NA POZEMKOVÉ ÚPRAVY
§6
Zahájení řízení
(1) Pozemkový úřad posuzuje podané požadavky na zahájení pozemkových úprav.
K těmto požadavkům se vyjádří v písemném sdělení do 30 dnů. Shledá-li důvody, naléhavost
a účelnost provedení pozemkových úprav za opodstatněné, zahájí řízení o pozemkových
úpravách. Pozemkový úřad může v odůvodněných případech zahájit řízení i bez podaných
požadavků.
(2) Řízení o pozemkových úpravách se považuje vždy za řízení zahájené z podnětu
pozemkového úřadu.
(3) Pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy, pokud se pro to
vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním
území.
(4) Zahájení řízení o pozemkových úpravách oznámí pozemkový úřad veřejnou
vyhláškou.
(5) Oznámení o zahájení pozemkových úprav podle odstavce 4 se vyvěsí po dobu
15 dnů na úřední desce pozemkového úřadu a obcí, v jejichž územních obvodech jsou
pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. Poslední den této lhůty je dnem zahájení
pozemkových úprav.

(6) Pozemkový úřad písemně vyrozumí o zahájení řízení též příslušný katastrální úřad,
orgán územního plánování, stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán
ochrany přírody, vodohospodářský orgán a orgán státní správy lesů. Dotýká-li se řízení
o pozemkových úpravách zájmů chráněných předpisy o obraně a bezpečnosti státu, o péči
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o zdraví lidu a jiných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, 11) pozemkový úřad
vyrozumí i další dotčené správní úřady. Tyto úřady stanoví do 30 dnů po obdržení
vyrozumění podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních právních předpisů.
(7) Na řízení o pozemkových úpravách a rozhodování v něm se nevztahují lhůty
pro rozhodování podle správního řádu.12)
(8) Pozemkový úřad zastaví řízení, odpadl-li důvod, pro který řízení zahájil, nebo
jestliže se v průběhu pozemkových úprav vyskytly takové překážky, pro které nelze v řízení
pokračovat.
(9) Osoby písemně pověřené pozemkovým úřadem mohou po předchozím oznámení
na úřední desce příslušné obce vstupovat a vjíždět na pozemky ve stanovené době
a vykonávat činnosti vyplývající z tohoto zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinak.
(10) Vznikla-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich
majetku v důsledku výkonu činnosti pro pozemkové úpravy, mají právo na náhradu této
majetkové újmy v penězích. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno
u pozemkového úřadu, který řízení o pozemkových úpravách zahájil, jde-li o porosty,
nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do 1 roku ode dne jejího
vzniku, jinak právo zaniká.
§7
Úvodní jednání
Pozemkový úřad svolá úvodní jednání, na které pozve účastníky (§ 5) a další vlastníky
pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Seznámí je s účelem, formou
a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Na určení obvodu a formy pozemkových
úprav se nevztahuje správní řád.13). Na tomto jednání pozemkový úřad projedná postup
při stanovení nároků vlastníků (§ 8), potřebu aktualizace bonitovaných půdně ekologických
jednotek a popřípadě další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

11)

12)
13)

Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
a o změně dalších zákonů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
§ 49 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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§8
Soupis a ocenění nároků vlastníků
(1) Pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále
jen "soupis nároků") podle jejich ceny, 14) výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně uvedení
omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva, věcného břemene
a nájemního vztahu na dobu určitou a věcného břemene; u pozemků, které nevyžadují řešení
ve smyslu ustanovení § 2, pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu nároků jen podle
výměry pozemků. Pozemkový úřad informuje o průběhu soupisu nároků sbor, umožní mu
spoluúčast při soupisu nároků včetně práva přítomnosti člena sboru při jednání s vlastníky.
V případě zjištěného rozdílu mezi výměrou obvodu pozemkových úprav vypočtenou
ze souřadnic (§ 9 odst. 4), která je rozhodující pro další zpracování návrhu, a výměrou podle
katastru nemovitostí se nároky vlastníků úměrně upravují, aby rozdíl byl odstraněn. Tento
soupis nároků pozemkový úřad vyloží po dobu 15 dnů na místně příslušném obecním úřadě
a zároveň doručí vlastníkům, jejichž pobyt je znám. K tomuto soupisu nároků mohou vlastníci
uplatnit námitky ve lhůtě určené pozemkovým úřadem; k námitkám proti opravám výměr
pozemků vyplývajícím z nového zaměření skutečného stavu v terénu se nepřihlíží. Námitky
projedná pozemkový úřad se sborem, je-li zvolen, popřípadě s katastrálním úřadem. Vlastníci
musí být o vyřízení námitek písemně vyrozuměni. Na jejich projednání a vyřízení
se nevztahuje správní řád.13) Námitky podané k pozemkům neřešeným v pozemkových
úpravách předá pozemkový úřad katastrálnímu úřadu k rozhodnutí podle zvláštního právního
předpisu.15)
(2) Jsou-li zahájeny pozemkové úpravy v katastrálním území, jehož část se po
roce 1958 stala součástí území Polské lidové republiky54) a tudíž pozemky této původní
části katastrálního území nelze zahrnout do obvodu, lze o výměru těchto pozemků
navýšit nárok jejich původních vlastníků. Tyto osoby jsou povinny prokázat,
že před přechodem dotčených pozemků na území Polské lidové republiky byly vlastníky
a bez svého přičinění pozbyly vlastnické právo k těmto pozemkům. Stejně bude
postupováno i v případě dědiců původních vlastníků. Způsob oceňování těchto pozemků
bude řešen prováděcím předpisem. Při navrhování nových pozemků se použijí pozemky
ve vlastnictví státu.
(23) V řízení o pozemkových úpravách se pro oceňování použije zvláštní právní
předpis platný ke dni vyložení soupisu nároků podle odstavce 1. Pozemkový úřad stanoví,
zda ocenění provede sám nebo tím pověří zpracovatele pozemkových úprav nebo znalce.
V tomto případě nejde o postup podle správního řádu.13)
14)

14)

15)
54)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění
pozdějších předpisů.
§ 16 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení
státních hranic, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 23/1959 Sb.
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(34) Základem pro ocenění zemědělského pozemku jsou bonitované půdně ekologické
jednotky evidované v číselných a mapových podkladech. Bonitovaná půdně ekologická
jednotka vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky mající
vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Ministerstvo
zemědělství (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou charakteristiku bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.
(45) Při oceňování zemědělských pozemků se pro stanovení nároků v řízení
o pozemkových úpravách použije základní cena podle zvláštního právního předpisu,16) která
se zjistí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek evidovaných v celostátní
databázi17) a vztažených k zaměření skutečného stavu v terénu. Údaje o bonitovaných půdně
ekologických jednotkách vedených v katastru nemovitostí se použijí jen v případech
pozemkových úprav, kde není účelné vycházet ze zaměření skutečného stavu (§ 9 odst. 4).
(56) U chmelnic, vinic, sadů, zahrad a pozemků s lesním porostem se v nárocích
uvede cena pozemku a cena porostu odděleně a s členěním podle druhu porostu. U ostatních
druhů pozemků se cena porostu uvede jen na žádost vlastníka pozemku.
(67) Pro účely pozemkových úprav se cena porostu podle odstavce 56, který se
nachází na pozemcích nebo jejich částech sloučených do půdních celků, stanoví jako násobek
výměry parcely nebo její části a průměrné ceny porostu za 1 m2 (dále jen "průměrná cena"),
pokud mezi vlastníky pozemků a vlastníky porostů nedojde k jiné dohodě. Průměrná cena
zahrnuje i podíl na ceně věci, která je součástí porostu nebo příslušenstvím pozemku. Pro
výpočet průměrné ceny se ocení porost, který se nachází na půdním celku, podle zvláštního
právního předpisu.14)
§ 8a
Řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům
(1) Zjistí-li pozemkový úřad při vypracování soupisu nároků, že u některých
pozemků nebo jejich částí jsou zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci dvě nebo
více osob a nejde-li o spoluvlastnictví (dále jen „duplicitní zápis vlastnictví"), navrhne
na základě posouzení listin osvědčujících vlastnictví k pozemku dotčeným osobám
způsob řešení stávajícího duplicitního zápisu vlastnictví dohodou.
(2) V případě, že se rozpor vyplývající z duplicitního zápisu vlastnictví nevyřeší
dohodou podle odstavce 1, rozhodne z moci úřední o vlastnictví pozemkový úřad. Proti
rozhodnutí pozemkového úřadu mohou osoby, kterých se rozhodnutí týká, podat žalobu
k soudu31).
(3) Pozemkový úřad před vystavením návrhu podle § 11 odst. 1 prověří,
zda nebyla u příslušného soudu podána žaloba proti rozhodnutí vydanému podle
odstavce 2. Pokud žaloba podána byla, pozemkový úřad pozemky dotčené duplicitním
zápisem vlastnictví zařadí mezi pozemky neřešené.

16)
17)

§ 24 vyhlášky č. 279/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
a postup pro jejich vedení a aktualizaci.
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§9
Návrh pozemkových úprav
(1) Pozemkový úřad zajistí odborné zpracování návrhu pozemkových úprav (dále jen
"návrh") u zpracovatele nebo návrh, popřípadě jeho část v nezbytných případech (§ 20) sám
zpracuje.
(2) Zpracovatelem návrhu mohou být pouze fyzické osoby, které mají k této činnosti
úřední oprávnění podle § 18. Jménem právnické osoby, popřípadě pozemkového úřadu
(odstavec 1) může zpracovávat návrh jen fyzická osoba, která má k této činnosti úřední
oprávnění.
(2) Pokud návrh nebo jeho část zpracovává za pozemkový úřad jeho
zaměstnanec, musí být fyzickou osobu, která má k této činnosti úřední oprávnění (§ 18).
(3) Dotčené správní úřady a správci podzemních a nadzemních zařízení jsou povinni
v dohodnutých termínech poskytnout pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje
a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.
(4) Podkladem pro návrh komplexních pozemkových úprav je zaměření předmětů,
které zůstanou obsahem souboru geodetických informací katastru nemovitostí18) i po ukončení
pozemkových úprav a dalších polohopisných prvků potřebných pro zpracování návrhu
pozemkových úprav, s geometrickým základem a přesností podle zvláštního právního
předpisu,19) nejsou-li již se stejnou kvalitou geometricky a polohově určeny v katastru
nemovitostí. Je-li to na základě posouzení pozemkovým úřadem účelné, vyhotovuje se tento
podklad i pro návrh jednoduchých pozemkových úprav. Výsledky zeměměřických činností,
které mají tvořit podklad pro návrh pozemkových úprav, musí být ověřeny fyzickou osobou,
které bylo uděleno úřední oprávnění podle zvláštního právního předpisu.20)
(5) Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí komise složená
z pracovníků pozemkového úřadu, katastrálního úřadu, zpracovatele návrhu, zástupců obcí
a podle potřeby i zástupců dalších úřadů. Předsedu komise a její členy jmenuje po dohodě
s katastrálním úřadem ředitel pozemkového úřadu.
(6) Na základě zaměření skutečného stavu v terénu (odstavec 4) se upřesní obvod
pozemkových úprav a okruh účastníků řízení; pozdější změnu obvodu a okruhu účastníků
řízení lze provést, pokud pro to pozemkový úřad shledá důvody. Ve zpracování návrhu je
možné pokračovat pouze na základě kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí
výsledku zeměměřických činností provedených ve smyslu odstavců 4 a 5.
18)
19)

20)

§ 4 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona
č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
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(7) Pozemkový úřad po stanovení obvodu pozemkové úpravy předloží katastrálnímu
úřadu seznam parcel, které jsou dotčeny pozemkovými úpravami, za účelem vyznačení
poznámky o zahájení pozemkových úprav v katastru nemovitostí. Ode dne vyznačení této
poznámky v katastru nemovitostí sděluje katastrální úřad průběžně pozemkovému
úřadu všechny změny, týkající se řešených pozemků, a to až do vydání rozhodnutí podle
§ 11 odst. 8.
(8) Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu
společných zařízení, kterými jsou zejména
a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky,
brody, železniční přejezdy a podobně,
b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy,
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně,
c) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně
území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze,
suché poldry a podobně,
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní
územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní
úpravy a podobně.
V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo o rekonstrukce,
popřípadě modernizace staveb stávajících.
(9) Plán společných zařízení posoudí sbor nebo vlastníci, není-li sbor zvolen, a schválí
jej zastupitelstvo obce na veřejném zasedání.
(9) Pozemkový úřad předloží zpracovaný plán společných zařízení dotčeným
orgánům státní správy, které vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení výzvy. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Jejich souhlasné
stanovisko nahrazuje opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle zvláštních
právních předpisů21).
(10) Plán společných zařízení schválí sbor nebo vlastníci, není-li sbor zvolen,
a zastupitelstvo obce. Tento postup platí i v případě změny již schváleného plánu
společných zařízení. Zasahuje-li plán společných zařízení i do územního obvodu
navazující obce [§ 5 odst. 1 písm. c)], je třeba předložit plán společných zařízení
ke schválení také zastupitelstvu této obce.
(11) Pozemky, na nichž jsou návrhem umístěna společná zařízení, mohou být
převedeny do vlastnictví obce. Takové pozemky může vlastnit i jiná osoba, pokud má
společné zařízení sloužit veřejnému zájmu.
(1112) Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu22) a poplatky za odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa23) se v řízení o pozemkových úpravách nepředepisují.

21)
22)
23)

Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 15 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(1213) Plán společných zařízení může pořizovatel regulačního plánu projednat jako
regulační plán; plán společných zařízení může pořizovatel územního plánu projednat jako
změnu stávajícího územního plánu v případě, že plán společných zařízení zasahuje
do platného územního plánu obce.4) V ostatních případech musí být plán společných zařízení
dohodnut s úřadem územního plánování.
(13) Plán společných zařízení musí být v souladu s územně plánovací
dokumentací. Není-li návrh plánu společných zařízení ze závažných důvodů v souladu
s územně plánovací dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo změnu.
V ostatních případech musí být plán společných zařízení dohodnut s úřadem územního
plánování.
(1314) Pozemkový úřad může, pokud to je s ohledem na dosažení cíle pozemkových
úprav potřebné, v průběhu pozemkových úprav vykupovat se souhlasem vlastníka
ve prospěch státu pozemky nebo spoluvlastnické podíly k nim v ceně nejvýše podle
zvláštního právního předpisu,14) popřípadě přijmout dar24). Rovněž může vypořádat
spoluvlastnictví k pozemku tak, že spoluvlastníkům připočte k jejich nároku (§ 8 odst. 1) část
odpovídající spoluvlastnickému podílu k předmětnému pozemku; jestliže spoluvlastník kromě
spoluvlastnického podílu nevlastní jiný pozemek, tvoří tento spoluvlastnický podíl samostatný
nárok. Pozemkový úřad může na základě dohody uzavřené mezi spoluvlastníky reálně
rozdělit spoluvlastnické podíly i v případě, že spoluvlastníci nevlastní v obvodu
pozemkových úprav jiný pozemek. Předmětem reálného rozdělení nemohou být
pozemky ve společném jmění manželů. O pozemky, jejichž vlastník není znám, nebo
o spoluvlastnické podíly k takovým pozemkům lze zvýšit nárok státu;. přihlásí-li se
pozemkovému úřadu do 3 let od právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo
přechodu vlastnických práv osoba, která prokáže, že byla k uvedenému dni vlastníkem
předmětného pozemku nebo spoluvlastnického podílu k němu, pozemkový úřad jí poskytne
finanční náhradu v ceně podle zvláštního právního předpisu14) platného v době přechodu
pozemku nebo spoluvlastnického podílu k tomuto pozemku na stát V případě, kdy
k pozemku nelze podle údajů evidence katastru nemovitostí jednoznačně určit vlastníka
a bude-li šetření nezbytných údajů o vlastníkovi pozemku prokazatelně bezvýsledné,
posuzuje se takový pozemek jako pozemek, jehož vlastník není znám. Přihlásí-li se
pozemkovému úřadu do 5 let od právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně
nebo přechodu vlastnických práv osoba, která prokáže, že byla k uvedenému dni
vlastníkem předmětného pozemku nebo spoluvlastnického podílu k němu, pozemkový
úřad jí poskytne finanční náhradu v ceně podle jiného právního předpisu14) platného
v době přechodu pozemku nebo spoluvlastnického podílu k tomuto pozemku na stát.
(1415) Je-li nutno pro společná zařízení vyčlenit nezbytnou výměru půdního fondu,
použijí se nejprve pozemky ve vlastnictví státu a potom ve vlastnictví obce. Pro společná
zařízení nelze použít pozemky ve vlastnictví státu, které jsou určeny pro těžbu nerostů,5)
pozemky v zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách a pozemky, které jsou
určeny k vypořádání náhrad podle zvláštního právního předpisu.25) Pokud nelze pro společná
zařízení použít jen pozemky ve vlastnictví státu, popřípadě obce, podílejí se na vyčlenění
potřebné výměry půdního fondu ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí podle celkové
výměry jejich směňovaných pozemků. V tomto případě se nároky vlastníků vstupujících
dopozemkových úprav úměrně snižují.
24)
25)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(1516) Zřídil-li pozemkový úřad podle schváleného návrhu věcné břemeno
k pozemku, poskytne vlastníku takto zatíženého pozemku náhradu stanovenou podle
zvláštního právního předpisu,26) pokud tento vlastník již neobdržel náhradu v jiném pozemku.
Stávající věcná břemena, založená smluvním vztahem a zapsaná v katastru nemovitostí,
se neoceňují. Takto zatížené pozemky lze směňovat jen se souhlasem dotčených
vlastníků.
(1617) V rámci stanovení nároků (§ 8 odst. 1) a tvorby obnoveného souboru
geodetických informací (§ 11 odst. 8) zajistí pozemkový úřad pro pozemky v obvodu
pozemkových úprav, které nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2, nezbytné
zeměměřické činnosti pro obnovu katastrálního operátu, které se katastrálnímu úřadu
předávají spolu s výsledky pozemkových úprav.
(1718) Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu zpracování návrhu projednávat nové
uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků a vlastníci jsou povinni se k návrhu
vyjádřit. Pokud se vlastník ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem k novému uspořádání
pozemků nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí. Pozemkový úřad svolá všechny vlastníky,
požádá-li o to nejméně jedna třetina vlastníků nebo sbor, byl-li zvolen.
(18) Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu jeho zpracovávání projednávat
nové uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků. Svůj souhlas, případně
nesouhlas, vlastníci potvrdí podpisem na soupisu nových pozemků.
(1819) Jestliže se účastník řízení na výzvu pozemkového úřadu nezúčastní jednání,
kde měl možnost uplatnit své připomínky a náměty, může se k předmětu jednání vyjádřit
písemně, a to nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy k účasti na jednání. K později
uplatněným připomínkám a námětům pozemkový úřad již nepřihlíží.
(19) V případě, kdy se vlastník pozemku k novému uspořádání pozemků
nevyjádří ve smyslu odstavce 18, vyzve jej pozemkový úřad, aby tak učinil ve lhůtě 15
dnů. Pokud se vlastník ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to,
že s novým uspořádáním pozemků souhlasí.
(20) Pozemkový úřad svolá všechny vlastníky, požádá-li o to nejméně jedna
třetina vlastníků nebo sbor, byl-li zvolen.
(1921) Souhlasy učiněné ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 a 4 a § 9 odst. 13 podle
tohoto zákona mohou vlastníci pozemků, popřípadě jejich právní nástupci vzít zpět jen se
souhlasem pozemkového úřadu; ten může dát souhlas, jestliže to dovolí stav rozpracovanosti
návrhu.
(2022) Pozemkový úřad v průběhu řízení nejméně jednou za 612 měsíců svolá
kontrolní den, na který přizve zástupce obce, sboru a dotčených správních úřadů, je-li jejich
účast potřebná. O konání kontrolního dne pozemkový úřad sepíše zápis.

26)

§ 18 zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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§ 10
Přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků
(1) Vlastníkům pozemků navrhne pozemkový úřad nové pozemky tak, aby odpovídaly
jejich původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou, vzdáleností a podle možností
i druhem pozemku. Porovnání ceny, výměry a vzdálenosti navrhovaných pozemků
s původními pozemky se provádí celkem za všechny pozemky vlastníka řešené
v pozemkových úpravách (§ 2).
(2) Cena je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou vyšší nebo nižší o více
než 4 %. Překročení kritéria ve prospěch vlastníka lze jen za předpokladu, že vlastník souhlasí
s uhrazením rozdílu ceny přesahující toto kritérium; k přijetí částky, stanovení její výše
a lhůty k zaplacení je příslušný pozemkový úřad tato částka však nesmí být vyšší než
10 000 Kč. Úhrada se nevztahuje na pozemky ve vlastnictví státu. V případě pozemků
ve vlastnictví krajů se úhrada nevyžaduje v případě, že jsou na těchto pozemcích
umístěny veřejně prospěšné stavby a kraj nemá v obvodu pozemkové úpravy
ve vlastnictví další pozemky. K přijetí částky, stanovení její výše a lhůty k zaplacení je
příslušný pozemkový úřad. V případě, že do pozemkových úprav vstupuje vlastník pouze
s jedním pozemkem, který nelze z technických důvodů umístit tak, aby nebylo překročeno
toto kritérium ve prospěch vlastníka, může pozemkový úřad se souhlasem sboru, je-li zvolen,
od požadavku na uhrazení rozdílu ceny ustoupit. V takovém případě však nesmí rozdíl činit
více než 2 000 Kč. Od úhrady částky nepřesahující 100 Kč se upouští vždy.
(3) Nově navrhované pozemky jsou v přiměřené výměře, pokud rozdíl výměry
původních a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10 % výměry původních pozemků.
(4) Nově navrhované pozemky jsou v přiměřené vzdálenosti, pokud rozdíl
ve vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20 %.
Vzdálenost se stanoví jako vážený aritmetický průměr vzdáleností jednotlivých pozemků
měřených vzdušnou čarou od původní zemědělské usedlosti. Neexistuje-li tato usedlost,
dohodne se pro tyto případy se sborem, je-li zvolen, nebo s vlastníky, není-li sbor zvolen,
místo, od kterého se vzdálenost bude měřit (například střed obce, hranice souvisle zastavěné
části obce). Vzdálenost se měří od bodu dohodnutého na úvodním jednání.
(5) Snížení nebo zvýšení ceny, výměry a vzdálenosti nově navrhovaných pozemků
oproti původním pozemkům nad rámec stanovených kritérií přiměřenosti lze provést jen se
souhlasem vlastníka. Za tento souhlas se nepovažuje postup podle § 9 odst. 19.
(6) Překročení výměry, ceny a vzdálenosti pozemků nabytých obcí pro společná
zařízení se nepovažuje za porušení kritérií podle odstavců 2 až 4.
§ 11
Rozhodnutí o pozemkových úpravách
(1) Pozemkový úřad oznámí na své úřední desce a zároveň na úředních deskách
dotčených obcí [(§ 5 odst. 1 písm. c)], kde je možno po dobu 30 dnů nahlédnout do
zpracovaného návrhu; návrh musí být vystaven též v dotčené obci. O vystavení návrhu
pozemkový úřad vyrozumí známé účastníky a současně jim sdělí, že v této době mají poslední
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možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky u pozemkového úřadu. K později
podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
(2) Pokud jsou na základě námitek a připomínek podle odstavce 1 provedeny úpravy
návrhu, je pozemkový úřad povinen vyžádat si nové vyjádření od dotčených účastníků.
(3) Po uplynutí doby podle odstavce 1 pozemkový úřad svolá závěrečné jednání,
na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém
bude rozhodnuto.
(4) Pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud
s ním souhlasí vlastníci alespoň tří čtvrtin výměry půdy pozemků, které jsou řešeny ve smyslu
ustanovení § 2 v pozemkových úpravách. Váha hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá
jeho podílu na celkové výměře pozemků alespoň tři čtvrtiny vlastníků pozemků řešených
v pozemkových úpravách.
(5) Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkový úřad oznámí doručením veřejnou
vyhláškou a doručí všem známým účastníkům. Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí
doručovanému účastníkům řízení připojí jen ta písemná a grafická část návrhu, která se
dotýká konkrétního účastníka řízení. Návrh se všemi náležitostmi se ukládá u pozemkového
úřadu a u příslušného obecního úřadu, kde lze do návrhu nahlédnout. Pozemkový úřad předá
po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 4 část návrhu, týkající se plánu
společných zařízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Rozhodnutí o schválení návrhu, které nabylo právní moci, (dále jen "schválený návrh")
pozemkový úřad předá katastrálnímu úřadu k vyznačení do katastru nemovitostí. 27)
(6) V případě odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav
vyrozumí pozemkový úřad, který napadené rozhodnutí vydal, ostatní účastníky řízení
o obsahu podaných odvolání veřejnou vyhláškou, a to se současným upozorněním na možnost
vyjádřit se k předmětu odvolání do 7 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou. Pokud
odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu potvrdí, doručí jej jen odvolateli a ostatním
účastníkům řízení oznámí rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou. Jestliže odvolací orgán
rozhodnutí pozemkového úřadu změní nebo zruší, oznámí rozhodnutí o odvolání veřejnou
vyhláškou a doručí všem známým účastníkům řízení. Obdobně se doručuje v případě použití
mimořádného opravného prostředku. 28)
(7) Pozemkový úřad, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám
rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže s tím souhlasí účastníci řízení,
jichž se změna bezprostředně týká. V takovém případě pozemkový úřad oznámí rozhodnutí
všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a doručí těm, jichž se změna týká.
(7) Pokud odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu potvrdí, doručí
písemné vyhotovení rozhodnutí o odvolání jen odvolateli a ostatním účastníkům řízení
jej doručí veřejnou vyhláškou. Jestliže odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu
změní nebo zruší, postupuje v takovém případě při doručování podle správního řádu.
Obdobně se doručuje v případě použití přezkumného řízení, obnovy řízení nebo vydání
nového rozhodnutí ve věci.
27)
28)

§ 9 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 62 a 65 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(8) Schválený návrh je závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu
o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2,
popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům29) a pro zpracování
obnoveného souboru geodetických informací.18) Rovněž je závazným podkladem
pro rozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nacházejí společná
zařízení. Upřesnění výměr parcel vyplývající ze zaokrouhlení při tvorbě obnoveného souboru
geodetických informací není změnou návrhu. Proti rozhodnutí o výměně nebo přechodu
vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene vydanému na základě
schváleného návrhu se nelze odvolat. Tímto rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy,
zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem (§ 15) k předmětným pozemkům,
kterých se rozhodnutí týká. Dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání
a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká,
zanikají k 1. říjnu běžného roku. Ustanovení zvláštního právního předpisu30) se nepoužije.
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv musí být vydáno bezodkladně,
nejpozději však do 4 měsíců po dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu,
s výjimkou postupu podle odstavce 9. Rozhodnutí o určení výše úhrady a lhůty podle
§ 10 odst. 2 lze vydat i samostatně. Takové rozhodnutí však nesmí být vydáno
přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
a musí být vydáno nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně
nebo přechodu vlastnických práv, případně do 1 měsíce ode dne, kdy pozemkový úřad
zjistí, že o úhradě a lhůtě dosud nebylo rozhodnuto.
(9) Rozhodnutí podle odstavce 8 pozemkový úřad vydá po prověření, zda nebyla
u příslušného soudu uplatněna podána žaloba31) proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 4.
Pokud žaloba podána byla, přeruší pozemkový úřad řízení, a to až do konečného
rozhodnutí soudem. Usnesení o přerušení řízení se doručuje pouze veřejnou vyhláškou.
(10) Rozhodnutí podle odstavce 8 pozemkový úřad oznamuje veřejnou vyhláškou
a současně doručí katastrálnímu úřadu a všem vlastníkům pozemků a osobám dotčeným
zřízením nebo zrušením věcného břemene nebo změnou zástavního práva, známým
pozemkovému úřadu. Toto rozhodnutí nabývá právní moci posledním dnem 15denní lhůty,
která začíná běžet dnem vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Dotýká-li se rozhodnutí
velkého počtu osob, mohou být osoby, jichž se rozhodnutí týká, uvedeny ve zvláštní příloze,
která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí, a jeho doručení veřejnou vyhláškou se provede
tak, že se rozhodnutí vyvěsí způsobem v místě obvyklým bez zvláštní přílohy. Pozemkový
úřad zabezpečí, aby příloha rozhodnutí byla přístupná k veřejnému nahlédnutí na určeném
místě u obecního úřadu a pozemkového úřadu a aby byl uvedeným osobám vydán ověřený
opis, pokud o to požádají. Informace o tom bude vyvěšena spolu s rozhodnutím. Osobám,
kterým se rozhodnutí doručuje, se k rozhodnutí připojí jen ta část přílohy, která se dotýká
konkrétní osoby. V případech, kdy výsledek pozemkových úprav slouží i jako obnovený
katastrální operát,3) stává se tento obnovený katastrální operát platným dnem nabytí právní
moci rozhodnutí podle odstavce 8.
(10) Rozhodnutí podle odstavce 8 pozemkový úřad doručí veřejnou vyhláškou
a jeho písemné vyhotovení doručí všem vlastníkům pozemků a osobám dotčeným
zřízením nebo zrušením věcného břemene nebo změnou zástavního práva, známým
29)
30)
31)

§ 19 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 680 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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pozemkovému úřadu. Osobám, kterým se rozhodnutí doručuje, se k rozhodnutí připojí
jen ta část přílohy, která se dotýká konkrétní osoby. Pozemkový úřad zabezpečí,
aby příloha rozhodnutí, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis, byla přístupná
k veřejnému nahlédnutí na určeném místě u obecního úřadu a pozemkového úřadu.
Informace o tom bude vyvěšena spolu s rozhodnutím. Rozhodnutí podle odstavce 8,
které nabylo právní moci, doručí pozemkový úřad katastrálnímu úřadu. V případech,
kdy výsledek pozemkových úprav slouží i jako obnovený katastrální operát 3), stává se
tento obnovený katastrální operát platným dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle
odstavce 8.
(11) Nebylo-li projednáno dědictví po vlastníkovi, jehož pozemky jsou dotčeny
řešením ve smyslu § 2, do doby rozhodnutí o přechodu vlastnických práv podle odstavce 8,
jsou předmětem dědictví pozemky v souladu se schváleným návrhem (odstavec 4), namísto
původních pozemků zůstavitele. V těchto případech bude po právní moci rozhodnutí podle
odstavce 8 evidován v katastru nemovitostí jako vlastník takového předmětu dědictví
zůstavitel, a to až do doby provedení záznamu32) o změně vlastnických a jiných věcných práv
ve prospěch dědiců.
(12) Právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků
pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavce 8 se v listinách o nabytí
vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v usnesení soudu
o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě) ve všech listinách, které jsou podkladem pro zápis
do katastru nemovitostí a v nichž jsou uvedeny pozemky, které jsou předmětem řízení
o pozemkových úpravách, uvedou kromě nabývaných dosavadních pozemků uvedou i jim
odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje pozemkový úřad.
Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu
pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit.
(13) Zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav,
přechází podle tohoto zákona na pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle
schváleného návrhu. Předkupní právo s věcnými účinky, které vázne na pozemku zahrnutém
do pozemkových úprav, schválením návrhu pozemkových úprav zaniká, nedojde-li mezi
oprávněnou osobou z předkupního práva a vlastníkem pozemku zavázaného předkupním
právem k jinému ujednání nebo nestanoví-li zvláštní právní předpis33) jinak.
§ 12
Provádění pozemkových úprav
(1) Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad po projednání se sborem
a za jeho průběžné spolupráce zastupitelstvem obce a se sborem, byl-li zvolen a dosud
nezanikl (§ 5 odst. 5), stanoví s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a se zřetelem
na finanční zajištění postup realizace společných zařízení a dalších opatření vyplývajících
ze schváleného návrhu.
32)
33)

§ 7 a 8 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné
osoby a změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů.
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(2) Pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno
a označeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí
podle § 11 odst. 48. Vytyčení vlastnických hranic pozemků, jejichž lomové body jsou
v katastru nemovitostí v souvislosti s provedením pozemkových úprav označeny trvalou
stabilizací,3) nelze opakovaně hradit z prostředků státu. Pokud se vlastníci pozemků
nedohodnou jinak, zahájí hospodaření na nově vytyčených pozemcích po sklizni úrody
a provedení podmítky, tj. zpravidla k 1. říjnu běžného roku, a to i v případě, kdy ještě nebylo
vydáno rozhodnutí podle § 11 odst. 8.
(3) Pro změny druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování
půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav
se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území.
(4) Společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu vlastní obec, v jejímž
obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco jiného z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových
úprav. Pokud se má stát vlastníkem společného zařízení jiná osoba než obec, může získat
bezúplatně vlastnictví k takovému zařízení pouze v případě, že společné zařízení má sloužit
veřejnému zájmu.
(5) Je-li v průběhu řízení o pozemkových úpravách nezbytně třeba ještě před
schválením návrhu pozemkových úprav vybudovat přístupovou komunikaci k pozemkům,
popřípadě jiné společné zařízení, postupuje pozemkový úřad podle zvláštního právního
předpisu.4)
(5) Bude-li před realizací společného zařízení zjištěno, že opatření podle
§ 9 odst. 8, které bylo předmětem rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, již
neodpovídá skutečným potřebám dotčeného území, pozemkový úřad na základě
požadavku obce zahájí řízení o změně plánu společných zařízení, pokud tento
požadavek posoudí jako účelný. Pozemkový úřad zajistí přepracování schváleného
návrhu. Přepracovaný návrh schválí zastupitelstvo obce. Pozemkový úřad při
předložení návrhu na změnu dotčeným orgánům státní správy postupuje podle § 9 odst.
9. Pozemkový úřad vydá o změně plánu společných zařízení rozhodnutí. Tímto
rozhodnutím nedojde ke změně umístění společných zařízení, a tedy jím nebudou
dotčena vlastnická práva k pozemkům.
§ 13
Upřesnění a rekonstrukce přídělů a řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku v rámci
pozemkových úprav
(1) Upřesněním přídělu (§ 4 odst. 2) je určení hranic přídělu v případech, kdy je příděl
přibližně lokalizován, ale hranice přídělu nelze jednoznačně určit.
(2) Rekonstrukcí přídělu (§ 4 odst. 2) je určení hranic přídělu v případech, kdy existují
pouze neúplné, poškozené nebo nečitelné podklady nebo se podklady o přídělech
nedochovaly.
(3) V řízení o jednoduchých pozemkových úpravách, jejichž předmětem je upřesnění
nebo rekonstrukce přídělu, postupuje pozemkový úřad po projednání s katastrálním úřadem
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podle tohoto zákona; ustanovení § 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 a 12 se však použijí pouze přiměřeně.
V těchto řízeních pozemkový úřad rozhodne pouze o určení hranic pozemků. 34)
(4) Zjistí-li se při vypracování soupisu nároků, že u některých pozemků nebo jejich
částí jsou zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci 2 nebo více osob a nejde-li
o spoluvlastnictví (dále jen "duplicitní vlastnictví"), pozemkový úřad na základě posouzení
listin osvědčujících vlastnictví k pozemku navrhne dotčeným osobám způsob řešení
stávajícího duplicitního vlastnictví dohodou.
(4) V případě zjištění duplicitního vlastnictví se postupuje podle § 8a.
(5) V případě, že rozpor vyplývající z duplicitního vlastnictví nebude řešen v dohodě
podle odstavce 4, rozhodne o této otázce pozemkový úřad z úřední povinnosti. Proti
rozhodnutí pozemkového úřadu mohou osoby, jichž se rozhodnutí týká, podat opravný
prostředek k soudu.
§ 14
Pozemkové úpravy v územích s nedokončeným scelovacím řízením
(1) Předmětem pozemkových úprav v katastrálních územích s nedokončeným
scelovacím řízením jsou všechny pozemky nacházející se v katastrálním území, ve kterém
nebylo dokončeno scelovací řízení podle dříve platných zvláštních právních předpisů 35) (dále
jen "scelování"), bez ohledu na dosavadní způsob jejich využití a existující vlastnické
a užívací vztahy k nim. Ustanovení § 3 odst. 3 se nepoužije. Do obvodu pozemkové úpravy
lze zahrnout i pozemky, které nebyly dotčeny nedokončeným scelovacím řízením.
(2) V katastrálním území, ve kterém nebylo dokončeno scelování a katastr nemovitostí
vede vlastnictví k pozemkům v souladu s návrhem scelovacího plánu,35) platí, že vzniklo
vlastnictví k pozemkům podle tohoto návrhu.
(3) Po projednání s katastrálním úřadem může pozemkový úřad vyloučit
z pozemkových úprav pozemky, které nejsou třeba pro dosažení účelu pozemkových úprav,
a stanoví obvod pozemkových úprav.
(4) Pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále
jen "soupis nároků") podle jejich výměry a ceny. Podkladem pro vypracování soupisu nároků
jsou údaje o vlastnických vztazích k pozemkům vedené v katastru nemovitostí. Cena
pozemků se určuje podle zvláštního právního předpisu14) platného ke dni vyložení soupisu
nároků podle § 8 odst. 1 nebo podle druhu pozemku vedeného v bývalém pozemkovém
katastru před zahájením scelování, oceněného podle zvláštního právního předpisu platného
ke dni vyložení nároků podle § 8 odst. 1. Pozemkový úřad na úvodním jednání stanoví, podle
kterého z uvedených způsobů ocenění se bude postupovat.
(5) Pokud z údajů scelovacího operátu, který je založen u katastrálního úřadu, vyplývá,
že některý účastník scelování neobdržel náhradu za své pozemky pojaté do scelování, může
pozemkový úřad po projednání s katastrálním úřadem tomuto účastníkovi, popřípadě jeho
34)
35)

§ 19 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 47/1948 Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků.
Vládní nařízení č. 171/1940 Sb., o scelování hospodářských pozemků a jiných úpravách pozemkové držby.
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dědici stanovit nárok na pozemky ve výměře odpovídající neposkytnuté náhradě, je-li
potřebná výměra pozemků v obvodu pozemkových úprav k dispozici.
(6) Jsou-li v důsledku nedokončeného scelování u některých pozemků nebo jejich
částí zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci 2 nebo více osob a nejde-li
o spoluvlastnictví, 36) potom
a) je vlastníkem takového pozemku osoba nebo její právní nástupce, která sama pozemek
nepřetržitě užívá od doby jeho převzetí ve scelování, nebo
b) je vlastníkem takového pozemku osoba nebo její právní nástupce, které vlastnické právo
k předmětným pozemkům náleželo před zahájením scelování.
(7) Osoby, jimž není založeno vlastnictví podle odstavce 6 písm. a) nebo b), mají
právo na náhradu.
(8) Osoba, které vzniklo právo na náhradu podle odstavce 6 7, obdrží
a) za pozemek v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách peněžitou náhradu,
nebude-li jí možno poskytnout jako náhradu jiný přiměřený pozemek. Výši peněžité
náhrady poskytne pozemkový úřad podle zvláštního právního předpisu,14)
b) za zemědělský pozemek, popřípadě lesní pozemek náhradu v jiném přiměřeném pozemku
podle původního druhu před zahájením scelování; nebude-li jí možno poskytnout jako
náhradu jiný přiměřený pozemek z majetku České republiky, poskytne jí pozemkový úřad
peněžitou náhradu ve výši stanovené podle zvláštního právního předpisu.14)
(9) Pokud účastník scelování převzal podle návrhu scelovacího plánu do užívání
za pozemky, s nimiž vstoupil do scelování a které doposud vlastní, pozemky náhradní
ve vlastnictví jiných vlastníků a tyto pozemky sám nebo jeho právní nástupce dosud užívá
a vlastní stavbu umístěnou na některém z těchto pozemků, nebo jde o pozemek s trvalým
porostem (sad, vinice aj.), popřípadě zahradu, pozemkový úřad rozhodne o přechodu
vlastnického práva předmětného pozemku na jeho uživatele. Dosavadní vlastník obdrží
náhradu v jiném pozemku podle druhu před zahájením scelování. Nebude-li možno
dosavadnímu vlastníkovi poskytnout jako náhradu jiný pozemek z majetku České
republiky, poskytne mu pozemkový úřad peněžitou náhradu ve výši stanovené podle
zvláštních právních předpisů14).
(10) V případech, kdy došlo k prodeji, popřípadě k vyvlastnění podle zvláštních
právních předpisů4) a náhrada byla vyplacena jen jedné z osob zapsané jako vlastník pozemku
(odstavec 6) nebo uživateli pozemku, jde-li o případ podle odstavce 9, upraví se nároky
vlastníků tak, že se nárok zvýší osobě, která neobdržela náhradu, a sníží osobě, která náhradu
obdržela, a to o příslušnou výměru původního pozemku téhož druhu.
(11) Pro schválení návrhu v území, ve kterém nebylo dokončeno scelování, se
nevyžaduje souhlas vlastníků půdy dotčené pozemkovou úpravou.
(12) Proti rozhodnutí o schválení návrhu v území, ve kterém nebylo dokončeno
scelování, mohou účastníci podat opravný prostředek k soudu. 37)

36)
37)

§ 136 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 250l a násl. zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(1311) V případě, že osoba uvedená v odstavcích 8 a 9 odmítne převzít peněžitou
náhradu, pozemkový úřad zabezpečí složení příslušné peněžité částky do úschovy soudu.38)
(1412) Součástí výroku rozhodnutí o schválení návrhu je též ustanovení o poskytnutí
peněžité náhrady podle odstavce 8 odstavců 8 a 9.
(1513) Jestliže v pozemkových úpravách vznikne v celkové bilanci za obvod
pozemkových úprav přebytek zemědělské půdy jde o půdu ve vlastnictví státu výměry
řešených pozemků, jde o pozemky ve vlastnictví státu.
(1614) Pokud není stanoveno jinak, postupuje se v řízení o pozemkových úpravách
v území s nedokončeným scelováním podle ostatních ustanovení tohoto zákona.
§ 15
Zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem
(1) Řízení o pozemkových úpravách zahájené pouze z důvodů přidělení pozemků
do zatímního bezúplatného užívání podle § 8 odst. 7 a 8 zákona č. 284/1991 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, nebo časově
omezeného nájmu podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se ke dni
účinnosti tohoto zákona zastavuje.
(2) Změní-li se podmínky, za nichž byly pozemky přiděleny do zatímního
bezúplatného užívání dohodou nebo rozhodnutím podle § 8 odst. 11 zákona č. 284/1991 Sb.,
a nedohodnou-li se účastníci tohoto vztahu na jiném řešení, rozhodne pozemkový úřad
o zrušení zatímního bezúplatného užívání.
(3) Užívání pozemků přidělených do zatímního bezúplatného užívání nebo do časově
omezeného nájmu zaniká nejpozději ke dni účinnosti rozhodnutí podle § 11 odst. 8.
(4) V území, kde nejsou zahájeny pozemkové úpravy, popřípadě v průběhu již
zahájených pozemkových úprav, může pozemkový úřad vlastníkovi, který hodlá zajišťovat
zemědělskou výrobu a jemuž nelze vyčlenit jeho vlastní pozemky, poskytnout pomoc
při vytvoření ucelených hospodářských jednotek zabezpečením projektových činností
a vyměřením pozemků.
§ 16
zrušen
Náhradní užívání
(1) Právo náhradního užívání pozemku vzniklé podle dříve platných právních
předpisů39) se dnem účinnosti tohoto zákona mění na nájemní vztah mezi náhradním
uživatelem a vlastníkem pozemku, k němuž bylo právo náhradního užívání zřízeno.

38)
39)

§ 185f zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vládní nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.
Vyhláška č. 27/1958 Ú. l., kterým se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení o opatřeních v oboru
hospodářsko-technických úprav pozemků.
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(2) Vlastník pozemku může tento nájemní vztah vypovědět nájemci nebo jeho
právnímu nástupci nejdříve po uplynutí 5 let ode dne účinnosti tohoto zákona, nedohodnou-li
se účastníci jinak nebo nezanikne-li náhradní užívání do této doby rozhodnutím o výměně
vlastnických práv vydaným podle § 11 odst. 8.
(3) Nájemce má po dobu nájmu předkupní právo k pozemku. Výše ročního nájemného
je cenou regulovanou podle zvláštních právních předpisů. 40)
§ 17
Náklady na pozemkové úpravy
(1) Náklady na pozemkové úpravy (dále jen "náklady") hradí stát. Na úhradě nákladů
se mohou podílet i účastníci pozemkových úprav, popřípadě i jiné fyzické a právnické osoby,
mají-li zájem na provedení pozemkových úprav; stát jim může poskytnout subvence nebo
dotace podle zvláštních právních předpisů.
(2) V případě, že provedení pozemkových úprav je vyvoláno v důsledku stavební
činnosti, náklady hradí stavebník v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou.
(3) Pokud se na úhradě nákladů podílejí účastníci pozemkových úprav podle odstavce
1 nebo stavebníci podle odstavce 2, lze příslušné finanční prostředky sdružovat. 41)
(4) Do nákladů podle odstavce 1 náleží náklady na přípravu zahájení pozemkových
úprav včetně potřebných vodohospodářských studií, identifikaci parcel, místní šetření,
zaměření skutečného stavu, vypracování návrhu, vytyčení pozemků, vyhotovení
geometrických plánů, záznamů podrobného měření změn, popřípadě nového souboru
geodetických informací, peněžité náhrady poskytované pozemkovým úřadem podle tohoto
zákona, zřízení věcných břemen, realizaci společných zařízení a technickou pomoc
při vytváření ucelených hospodářských jednotek.
ČÁST TŘETÍ
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K PROJEKTOVÁNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV
§ 18
(1) Odbornou způsobilost k projektování pozemkových úprav prokazují fyzické osoby
oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav (dále jen "úřední
oprávnění").
(2) Úřední oprávnění uděluje Ústřední pozemkový úřad [§19 písm. b)] ústředí
na základě písemné žádosti.
(3) Ústřední pozemkový úřad Ústředí rozhodnutím udělí úřední oprávnění fyzické
osobě, která
40)
41)

§ 22 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 72 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
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a) je způsobilá k právním úkonům,
b) je bezúhonná,
c) má ukončené vysokoškolské vzdělání jako absolvent magisterského nebo bakalářského
studijního programu v oblasti zeměměřictví, zemědělství, lesnictví a ochraně a tvorbě
krajiny vodního a lesního hospodářství, územního plánování, dopravních staveb,
zemědělství, ochrany půdy a ochrany a tvorby krajiny, popřípadě vysokoškolské
vzdělání uvedeného zaměření v dřívějším nebo jiném systému vysokých škol, anebo má
středoškolské vzdělání uvedeného zaměření ukončené maturitou,
d) prokáže jako absolvent magisterského nebo bakalářského studijního programu, popřípadě
absolvent školy uvedeného zaměření v dřívějším nebo jiném systému vysokých škol
nejméně 3 roky 5 let odborné praxe, jako absolvent bakalářského studijního programu
a střední školy nejméně 6 let praxe v činnostech při projektování pozemkových úprav
vykonané během posledních 5 let před podáním žádosti,
e) složila zkoušku odborné způsobilosti.
(4) Ústřední pozemkový úřad, který uděluje úřední oprávnění, Ústředí si k ověření
bezúhonnosti podle odstavce 3 vyžádá podle zvláštního právního předpisu41a) výpis
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(5) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin.
(6) Písemná žádost podaná na ministerstvem předepsaném tiskopisu obsahuje
a) jméno a příjmení, titul, adresu trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo, je-li
žadatelem cizinec, jeho žádost obsahuje jméno a příjmení, datum narození, státní občanství
a kontaktní adresu; žádost musí být předložena v českém jazyce,
b) dosažené vzdělání včetně oboru nebo zaměření studia, popřípadě specializace,
c) délku vykonané odborné praxe v projektování pozemkových úprav,
d) datum a podpis žadatele.
(6) Písemná žádost se podává na formuláři, jehož obsah upravuje prováděcí
právní předpis.
(7) K žádosti podle odstavce 56 žadatel připojí tyto doklady:
a) ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání,
b) potvrzení o vykonání praxe v předepsané délce podle odstavce 3 písm. d); potvrzení
vystavuje osoba, které bylo úřední oprávnění již uděleno a pod jejímž vedením si žadatel
prohloubil odborné znalosti při projektování pozemkových úprav. Toto potvrzení může
vystavit též pozemkový úřad.
(8) Úřední oprávnění se uděluje ke dni složení zkoušky odborné způsobilosti.
(98) Ke zkoušce odborné způsobilosti uchazeč předloží v určeném termínu návrhy
pozemkových úprav, které vypracoval nebo na jejichž vypracování se podstatným způsobem
podílel. K nim si Ústřední pozemkový úřad ústředí zajistí posudek příslušného pozemkového
úřadu.
41a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
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(109) Předmětem zkoušky odborné způsobilosti, která se skládá v českém jazyce, je
ověření
a) odborných znalostí z projektování pozemkových úprav a souvisejících oborů, zejména
zeměměřictví, vodního a lesního hospodářství, územního plánování, dopravních staveb,
zemědělství, ochrany půdy a ochrany a tvorby krajiny,
b) znalostí platných právních předpisů upravujících výkon odborných činností uvedených
pod písmenem a).
(11) V rámci ověřování odborné způsobilosti je možno zkoušku dvakrát opakovat.
K opakované zkoušce se nově nevyžadují náležitosti podle odstavce 9.
(10) Fyzická osoba, která nesložila zkoušku, je oprávněna ji jednou opakovat
do 2 let od neúspěšného konání zkoušky. K opakované zkoušce se nově nevyžadují
náležitosti podle odstavce 7. Pokud v tomto termínu ani opakovaně zkoušku nesloží,
může podat novou žádost až po uplynutí 5 let od neúspěšného konání opakované
zkoušky.
(1211) O zkoušce je vyhotoven protokol, ve kterém se uvedou zkušební otázky
a výsledek zkoušky. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise.
(1312) Zkoušky odborné způsobilosti a jejich organizaci zabezpečuje Ústřední
pozemkový úřad ústředí. Zkouška je neveřejná.
(1413) Členy zkušebních komisí jmenuje a odvolává ústřední ředitel Ústředního
pozemkového úřadu ze zaměstnanců pozemkových úřadů, jakož i odborníků vysokých škol
a praxe. Zkušební komise mají lichý počet členů a jsou nejméně tříčlenné.
(15) Ústřední pozemkový úřad vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední
oprávnění. Jmenný seznam a adresy těchto osob Ústřední pozemkový úřad zveřejňuje na
internetové stránce ministerstva, popřípadě i v odborném časopise ministerstva.
(14) Ústředí vede seznam fyzických osob, kterým udělilo úřední oprávnění.
(1615) Držitel úředního oprávnění
a) vypracovává návrhy pozemkových úprav v rozsahu a s náležitostmi stanovenými zvláštním
právním předpisem,
b) vydává odborná stanoviska a posudky v oboru pozemkových úprav.,
c) ověřuje výsledky vypracovaného návrhu pozemkových úprav.
(1716) Úřední oprávnění zaniká
a) jestliže držitel úředního oprávnění přestal splňovat některou z podmínek podle odstavce 3
písm. a) a b),
b) požádá-li o to písemně držitel úředního oprávnění,
c) smrtí držitele úředního oprávnění nebo jeho prohlášením za mrtvého,
d) rozhodnutím Ústředního pozemkového úřadu o jeho odnětí, vydaným na základě zjištění,
že držitel tohoto oprávnění přes písemné upozornění pozemkového úřadu opakovaně
porušil ustanovení tohoto zákona.
d) rozhodnutím ústředí.
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(17) Ústředí odejme fyzické osobě úřední oprávnění při závažném nebo
opakovaném porušení ustanovení tohoto zákona a předpisů souvisejících.
(18) Zdůvodněný písemný návrh na odejmutí úředního oprávnění předkládá
ústředí krajský pozemkový úřad, který porušení podle odstavce 17 ve své územní
působnosti zjistil. Ústředí může též odejmout úřední oprávnění z vlastního podnětu.
(1819) Fyzické osobě, které bylo odňato úřední oprávnění, může být znovu uděleno
nejdříve po uplynutí 35 let od jeho odnětí, pokud vyhoví podmínkám o udělení úředního
oprávnění podle tohoto zákona.
(20) Na fyzickou osobu, která je držitelem úředního oprávnění uděleného podle dříve
platných právních předpisů42), se pohlíží jako na osobu s oprávněním podle tohoto zákona.
(20) Na fyzickou osobu, která je držitelem úředního oprávnění uděleného
po 8. září 1997 podle zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, se pohlíží jako
na osobu s oprávněním podle tohoto zákona.
(2021) Vydání úředního oprávnění nepodléhá správním poplatkům.
(2122) K osvědčování prací držitel úředního oprávnění používá razítko se státním
znakem, které obsahuje Ověřování prací provádí držitel úředního oprávnění
vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem. Razítko obsahuje
a) jméno, příjmení a titul fyzické osoby,
b) číslo rozhodnutí o udělení úředního oprávnění,
c) text: "úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav".
ČÁST ČTVRTÁ
SOUSTAVA POZEMKOVÝCH ÚŘADŮ A JEJICH PŮSOBNOST
§ 19
Soustavu pozemkových úřadů ministerstva jako organizační složky státu tvoří
a) pozemkové úřady, které se zřizují jako správní úřady pro výkon činností uvedených v § 20;
jejich názvy a územní působnost jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu,
b) Ústřední pozemkový úřad, který vykonává činnosti podle § 22.

42)

Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997
Sb. a zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č.
53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 309/2002
Sb.“.
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§ 19
Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

Státní pozemkový úřad
rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění, v případě
potřeby nezbytnou projektovou činnost sám provádí,
zajišťuje vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou
způsobilostí podle zvláštního právního předpisu,
koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s dalšími orgány podle
§ 6 odst. 6 vazbu návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územně
plánovací dokumentaci a tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny; uplatňuje
stanoviska k územním plánům a regulačním plánům,
předkládá příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke
změně vlastnických práv k pozemkům,
zabezpečuje uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace pozemkových úprav,
soustřeďuje a poskytuje informační údaje z oblasti pozemkových úprav,
zajišťuje změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek podle § 8 odst. 4 a
zabezpečuje jednotné vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně
ekologických jednotkách v číselném a mapovém vyjádření,
poskytuje údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, pokud tyto údaje
nejsou již součástí katastru nemovitostí,
hradí náklady podle § 17, dále nezbytné náklady spojené s oceněním věci,
identifikací parcel a vyměřením pozemků a náklady spojené s aktualizací
bonitovaných půdně ekologických jednotek,
přijímá peněžní částky podle § 10 odst. 2 a § 17,
vyjadřuje se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a stavebním řízení není
v rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu pozemkových
úprav,
zabezpečuje v dohodě s krajským úřadem vazbu pozemkových úprav na zásady
územního rozvoje,
po vyznačení poznámky o schválení návrhu pozemkových úprav do katastru
nemovitostí uděluje souhlas se zatížením nebo zcizením pozemků nebo jejich částí
zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, a to až do vydání rozhodnutí o výměně
nebo přechodu vlastnických práv,
uděluje a popřípadě odnímá úřední oprávnění o odborné způsobilosti
k projektování pozemkových úprav,
podílí se na obnově katastrálního operátu,
zajišťuje zejména pro potřeby správních úřadů a organizačních složek státu lustraci
nemovitostí v majetku České republiky.
§ 20
zrušen
Pozemkové úřady

(1) Pozemkové úřady
a) vykonávají činnost podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popřípadě
podle dalších zvláštních právních předpisů,
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b) rozhodují o pozemkových úpravách a organizují jejich provádění, popřípadě jejich
nezbytnou projektovou část provádějí,
c) zajišťují vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou
způsobilostí podle zvláštního právního předpisu,20)
d) koordinují v součinnosti s orgány územního plánování návaznost návrhů pozemkových
úprav na sídelní struktury a územní plány4) a tvorbu a ochranu životního prostředí
a krajiny; uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům,
e) předkládají příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke změně
vlastnických práv k pozemkům,32)
f) poskytují údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, pokud tyto údaje nejsou
již součástí katastru nemovitostí,
g) zabezpečují trvalé uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace pozemkových úprav,
h) soustřeďují a poskytují informační údaje z oblasti pozemkových úprav,
i) zajišťují změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek (§ 8 odst. 3) pro účely
jednotného vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách
v číselném a mapovém vyjádření,
j) jsou příslušné k úhradě nákladů podle tohoto zákona (§ 17), dále nezbytných nákladů
spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků, 43) nákladů
spojených s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek44) a lustracemi
pozemků podle písmene k),
k) zajišťují lustraci nemovitostí v majetku České republiky, zejména pro potřeby
Pozemkového fondu České republiky,
l) jsou příslušné k přijetí peněžní částky podle § 10 odst. 2 a § 17,
m) spolupracují s Ústředním pozemkovým úřadem při udělování, popřípadě odnímání
úředního oprávnění (§ 18),
n) vyjadřují se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a stavebním řízení 4) není
v rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu pozemkových úprav.
(2) Náklady uvedené v odstavci 1 písm. j) stát hradí z prostředků státního rozpočtu
vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní
správa.45) Veškeré údaje a podklady vyžadované pozemkovým úřadem v řízení
o pozemkových úpravách a pro činnost podle § 15 odst. 4 a § 20 odst. 1 poskytují
zeměměřické a katastrální orgány46) a další správní úřady a jiné osoby bezúplatně.
§ 21
zrušen
(1) Pozemkový úřad řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel; jeho jmenování a odvolání
se řídí služebním zákonem.46a)
(2) Ministerstvo zajišťuje výdaje související s provozními činnostmi a plní
prostřednictvím pozemkových úřadů úkoly podle zvláštních právních předpisů. 48)
43)
44)

45)
46)
46a)

§ 21a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 72/1999 Sb., o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací
bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel
a vyměřením pozemků.
§ 10 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky.
§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
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§ 22
zrušen
Ústřední pozemkový úřad
Ústřední pozemkový úřad
a) řídí pozemkové úřady,
b) zajišťuje výzkum, rozvoj, vzdělávání a osvětovou činnost v oboru pozemkových úprav
a zabezpečuje jednotné vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických
jednotkách,
c) uděluje úřední oprávnění o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav
(§ 18),
d) rozhoduje podle § 17 odst. 6 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
e) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí pozemkových úřadů,
f) zabezpečuje v dohodě s krajským úřadem vazbu pozemkových úprav na zásady územního
rozvoje.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 229/1991 Sb.
§ 23
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb.,
zákona č. 183/1993 Sb., nálezů Ústavního soudu uveřejněných pod č. 131/1994 Sb.,
č. 166/1995 Sb. a č. 29/1996 Sb. a zákona č. 30/1996 Sb., se mění takto:
1. V § 19 se odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 17a) zrušují.
2. V § 22 se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 23a) a 23b) zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 2 až 10.
ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 24
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupuje se při řízení o pozemkových
úpravách podle správního řádu.13)
(2) Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na řízení o pozemkových úpravách
zahájená před jeho účinností, pokud nebyl zpracovaný návrh vystaven k veřejnému
nahlédnutí.
48)

Například zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

28

(3) Pozemkové úřady financují reprodukci majetku související s činností těchto úřadů
z prostředků státního rozpočtu, které nejsou pro tyto účely omezeny stanovenými závaznými
ukazateli financování programů.49)
§ 25
(1) Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům České
republiky zařazeným v samostatných referátech okresních úřadů - okresních pozemkových
úřadech a jiných referátech okresních úřadů, jejichž činnost byla nezbytná pro okresní
pozemkové úřady, přechází na ministerstvo.
(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům hlavního města
Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně zařazeným v samostatných odborech magistrátů pozemkových úřadech a jiných odborech magistrátu, jejichž činnost byla nezbytná pro
pozemkové úřady, přecházejí na Českou republiku. Výkonem těchto práv a povinností je
pověřeno ministerstvo.
§ 26
(1) Příslušnost k hospodaření s majetkem České republiky, s nímž hospodařily okresní
úřady v rozsahu potřebném pro činnost okresních pozemkových úřadů, přechází na
ministerstvo.
(2) Movitý majetek ve vlastnictví hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně
potřebný pro činnost pozemkových úřadů přechází na Českou republiku; příslušnost
k hospodaření s tímto majetkem přechází na ministerstvo.
(3) Výkon práv a povinností ze závazků České republiky - okresních úřadů
souvisejících s činností okresních pozemkových úřadů přechází na ministerstvo.
(4) Práva a povinnosti ze závazků hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně
souvisejících s činností pozemkových úřadů přecházejí na Českou republiku. Výkonem těchto
práv a povinností je pověřeno ministerstvo.
§ 27
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo podrobněji upraví zvláštním právním předpisem postup při provádění
pozemkových úprav a náležitosti návrhu.
Ministerstvo vyhláškou stanoví
a) náležitosti návrhu pozemkových úprav,
b) pravidla postupu při provádění pozemkových úprav,
c) obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k projektování
pozemkových úprav podle § 18 odst. 6.
§ 28
49)

§ 50 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění
zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb.
2. Nařízení vlády č. 4/2000 Sb., k provedení zákona o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech.
3. Vyhláška č. 98/1992 Sb., o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem.
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
§ 29
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Příl.
Názvy pozemkových úřadů a jejich územní působnost
1. Praha,
územní působnost odpovídá území hl. m. Prahy,50)
2. Brno, Ostrava a Plzeň,
územní působnost odpovídá územím těchto měst,51)
3. Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Prahavýchod, Praha-západ, Příbram, Rakovník, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův
Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-sever,
Rokycany, Tachov, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny,
Most, Teplice, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Hradec
50)

Čl. 3 odst. 1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
51)
Čl. 3 odst. 2 ústavního zákona č. 347/1997 Sb.

30

Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí
nad Orlicí, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Blansko, Brnovenkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk,
Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín,
Zlín,
územní působnost odpovídá územím těchto okresů.50)
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Platné znění části zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§2
(1) Kromě vlastníka mají právo užívat půdu jiné osoby jen na základě smlouvy
uzavřené s vlastníkem nebo na základě smlouvy uzavřené s pozemkovým fondem, není-li
zákonem stanoveno jinak.
(2) Vlastník pozemků je Pro účely tohoto zákona je vlastník pozemků vlastníkem
porostů na něm vzešlých; tím není dotčeno vlastnické právo zemědělských družstev
k porostům na pozemcích jejich členů podle předpisů o zemědělském družstevnictví.3)
U pozemků daných smluvně do užívání je vlastníkem jiných než trvalých porostů uživatel,
pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.
§ 4a
(1) Při prosazování nároku jsou dotčené orgány státní správy a právnické osoby,
na které přešlo vlastnické nebo užívací právo, povinny poskytnout tomu, kdo tvrdí, že je
oprávněnou osobou, pomoc zejména tím, že jí poskytují výpisy z evidence a kopie listin,
jakož i jiné prostředky, které mohou přispět k objasnění věci.
(2) Nemůže-li osoba uvedená v odstavci 1 jednoznačně prokázat svůj nárok výpisem
z úřední evidence, zapíše ji pozemkový úřad Státní pozemkový úřad (dále jen „pozemkový
úřad“) jako domnělou oprávněnou osobu.
(3) Na základě žádosti domnělé oprávněné osoby pozemkový úřad svým rozhodnutím
může uznat nárok k pozemkům, porostům a jinému majetku této osobě, jestliže domnělá
oprávněná osoba:
a) předloží rozhodnutí o dědictví nebo smlouvu, kterou dokládá vlastnická práva, doklad
o smlouvě nebo doklad o jiném právním úkonu o nabytí vlastnictví touto osobou
nebo jejím právním předchůdcem, nedošlo-li k právně účinnému převodu jen
pro nedostatek zápisu do pozemkové knihy nebo evidence nemovitostí,
b) prokáže, že ve skutečnosti došlo k dělbě užívání nemovitosti mezi spoluvlastníky
nebo k výměně pozemků, a k převodu nedošlo jen proto, že nebyl zachován předepsaný
úřední postup,
c) prokáže, že sám nebo jeho právní předchůdce měli pozemky, porosty nebo jiný majetek
v držbě a doklad o vlastnictví nemůže předložit, protože buď nebylo realizováno zápisové
řízení, nebo že došlo ke ztrátě nebo poškození či zničení katastrálních nebo pozemkových
operátů.
(4) Nárok podle odstavce 3 je možno uznat, neuplatnila-li nárok jiná oprávněná osoba,
která pozbyla věci dříve, neprobíhá-li ve věci soudní řízení a domnělá oprávněná osoba
prokazuje nárok k pozemku, porostům nebo jinému majetku posledním dokladem o nároku
svém nebo svého přímého předchůdce a tuto skutečnost doplňuje čestným prohlášením o tom,
že je vlastníkem či spoluvlastníkem těchto pozemků, porostů nebo jiného majetku
a že na sebe přebírá všechny právní následky uvedení nepravdivých údajů.
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(5) Jestliže pozemkový úřad neuzná nárok podle odstavce 3, odkáže domnělou
oprávněnou osobu s jejím nárokem na soud. Řízení o tomto nároku a o tom, zda je domnělá
oprávněná osoba oprávněnou osobou, soud spojí.
§9
(1) Nárok uplatní oprávněná osoba u pozemkového úřadu a zároveň vyzve povinnou
osobu k vydání nemovitosti. Povinná osoba uzavře s oprávněnou osobou do 60 dnů od podání
výzvy dohodu o vydání nemovitosti.
(2) Dohoda podléhá schválení pozemkovým úřadem formou rozhodnutí vydaného
ve správním řízení.
(3) Rozhodnutí pozemkového úřadu o neschválení dohody přezkoumá na návrh
účastníka soud. Jestliže ani soud dohodu neschválí, vrátí věc pozemkovému úřadu
k rozhodnutí ve věci.
(4) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, rozhodne o vlastnictví oprávněné osoby
k nemovitosti pozemkový úřad.
(5) Pokud je toho nezbytně třeba, může pozemkový úřad zřídit nebo zrušit
na převáděné nemovitosti věcné břemeno, případně uložit jiná opatření k ochraně životního
prostředí nebo důležitých zájmů jiných vlastníků.
(6) Proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavců 3, 4 a 5 je možno podat
opravný prostředek k soudu.
(6) Proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavců 3, 4 a 5 je možno podat
žalobu k soudu25).
(7) V rozhodnutí podle odstavců 2 a 4 musí být uvedena výše pohledávek podle
§ 6 odst. 3 a 4 a lhůta k jejich zaplacení. Toto rozhodnutí může pozemkový úřad vydat
i dodatečně, nejdéle však do tří let od právní moci rozhodnutí dle odstavců 2 a 6.
(8) Účastníky řízení podle tohoto ustanovení jsou oprávněná osoba, která uplatnila
nárok na vydání nemovitosti u pozemkového úřadu, povinná osoba a pozemkový fond
a povinná osoba.
(9) Řízení podle odstavce 2 je zahájeno dnem doručení dohody uzavřené dle odstavce
1 pozemkovému úřadu. Řízení podle odstavce 4 je zahájeno uplynutím lhůty dle odstavce 1
nebo oznámením některého účastníka, že k dohodě nedojde.
§ 11
(1) Pozemky nelze vydat v případě, že
a) k pozemku bylo zřízeno právo osobního užívání, s výjimkou případů, kdy bylo toto právo
zřízeno za okolností uvedených v § 8,
25)

§ 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb.
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b) na pozemku byl po přechodu nebo převodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby
zřízen hřbitov,
c) pozemek byl po přechodu nebo převodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby
zastavěn; pozemek lze vydat, nebrání-li stavba zemědělskému nebo lesnímu využití
pozemku, nebo jedná-li se o stavbu movitou,9b) nebo dočasnou,9c) nebo jednoduchou,9d)
nebo drobnou 9e) a nebo stavbu umístěnou pod povrchem země. Za zastavěnou část
pozemku se považuje část, na níž stojí stavba, která byla zahájena před 24. červnem 1991,
a část pozemku s takovou stavbou bezprostředně související a nezbytně nutná k provozu
stavby. Zahájením stavby se rozumí datum skutečného zahájení stavby, zapsané
do stavebního deníku a oznámené stavebnímu úřadu, pokud byla stavba zahájena do dvou
let od vydání stavebního povolení,
d) na pozemku byla na základě územního rozhodnutí, s výjimkou osad dočasně umístěných,
zřízena zahrádková nebo chatová osada10) nebo se na pozemku nachází zahrádková nebo
chatová osada, která byla zřízena před 1. říjnem 1976,
e) na pozemku, který byl vyňat ze zemědělského půdního fondu, bylo na základě územního
rozhodnutí zřízeno tělovýchovné nebo sportovní zařízení nebo se na pozemku nachází
tělovýchovné nebo sportovní zařízení, které bylo zřízeno před 1. říjnem 1976,
f) nelze-li provést identifikaci parcel z důvodu nedokončeného přídělového řízení podle
dekretu č. 12/1945 Sb., dekretu č. 28/1945 Sb., zákona č. 142/1947 Sb. a zákona
č. 46/1948 Sb.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 může být oprávněné osobě na její žádost
převeden lesní pozemek přiměřené výměry a kvality, to vše v cenách ke dni 24. června 1991
a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem10a).
(3) V případě, že podle zvláštních předpisů došlo po přechodu nebo převodu
do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby k omezení užívání pozemku tím, že pozemek
nebo jeho část je určen pro obranu státu11) nebo je určen pro těžbu nerostů12) nebo se stal
podle zvláštních předpisů13) součástí lesního půdního fondu v národním parku nebo je
na území státní přírodní rezervace, chráněného naleziště, chráněného parku, chráněné
zahrady, chráněné studijní plochy, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů prvního stupně
nebo chráněného přírodního výtvoru, anebo jsou významným krajinným prvkem nebo má-li
překážka bránící vydání pozemku dočasný charakter, je na vůli oprávněné osoby, zda bude
požadovat vydání původního pozemku nebo převod jiného pozemku ve vlastnictví státu.
Pokud oprávněná osoba požádá o převod jiného pozemku, postupuje se podle § 11a.
(4) Obytnou budovu, hospodářskou budovu a jinou stavbu, patřící k původní
zemědělské usedlosti, nelze vydat v případě, že zásadní přestavbou stavba ztratila svůj
původní stavebně technický charakter tak, že již nesouvisí s předmětem zemědělské výroby.
(5) zrušen
(6) Pomine-li překážka, pro kterou nelze nemovitost vydat, ke dni rozhodnutí
pozemkového úřadu, rozhodne pozemkový úřad o vydání nemovitosti oprávněné osobě dle
§ 9 odst. 4.
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(7) Je-li na pozemku stavba ve vlastnictví povinné osoby, která zajišťuje zemědělskou
výrobu, nebo stavba ve vlastnictví státu a má-li oprávněná osoba vůči povinné osobě nebo
státu nevypořádané nároky na poskytnutí náhrad dle tohoto zákona nebo na vydání
majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. ve výši nejméně 50 % ceny stavby, může
rozhodnout pozemkový úřad na návrh oprávněné osoby o vydání pozemku i se stavbou.
Povinná osoba nebo stát má v takovém případě právo na náhradu ve výši, o kterou cena
stavbyl3a) přesáhne nevypořádané nároky oprávněné osoby; u staveb ve správě pozemkového
fondu náleží náhrada pozemkovému fondu.
§ 11a
Postup při převodu jiného zemědělského pozemku
(1) Oprávněným osobám uvedeným v § 4, kterým podle tohoto zákona nelze vydat
pozemek odňatý způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 a 2, převádí pozemkový fond pozemkový
úřad jiné pozemky na základě veřejných nabídek, není-li dále stanoveno jinak. Osoby,
na které právo oprávněné osoby na bezúplatný převod jiného pozemku přešlo děděním,
se pro účely tohoto zákona považují za oprávněné osoby.
(2) Veřejné nabídky sestavuje pozemkový fond z pozemků, které se nacházejí
v současně zastavěném území obce13b) nebo zastavitelném13b) území takto vymezeném
závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace, na které nebylo uplatněno právo
třetích osob na převod podle zvláštních právních předpisů13c). Pozemky, které se nacházejí
mimo současně zastavěné území obce nebo zastavitelné území obce takto vymezené závaznou
částí územně plánovací dokumentace, budou do veřejné nabídky zařazeny, pokud byly marně
nabídnuty k prodeji podle § 7 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zbývající
pozemky budou nabídnuty k převodu v obchodní veřejné soutěži podle zvláštního právního
předpisu13d).
(2) Veřejné nabídky sestavuje pozemkový úřad jak z pozemků, které se nacházejí
v zastaveném území obce nebo zastavitelné ploše takto vymezenými závaznou částí
schválené územně plánovací dokumentace, pokud jejich převodu nebrání zákonná
překážka, tak z pozemků, které se nacházejí mimo zastavěné území obce nebo
zastavitelné ploše takto vymezenými závaznou částí územně plánovací dokumentace.
Pozemky nepřevedené na základě této nabídky budou předmětem převodu podle zákona
č. …./2012, o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
(3) Ve veřejné nabídce se uvedou
a) závazné údaje o pozemcích podle katastru nemovitostí,
b) cena pozemků,
c) lhůta, ve které mohou oprávněné osoby o pozemky písemně požádat,
d) adresa organizační složky pozemkového fondu určené k převzetí žádosti.
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(4) Soupis pozemků nabízených k převodu v územním obvodu obce vyvěsí obec
na žádost pozemkového fondu pozemkového úřadu na úřední desce obecního úřadu. První
den vyvěšení je dnem vyhlášení nabídky.
(5) Osoba, která žádá o převod pozemku, musí požádat pozemkový fond pozemkový
úřad o převod písemně do jednoho měsíce ode dne vyhlášení prodeje.
(6) Po vyhlášení je možno stáhnout pozemek z nabídky pouze tehdy, jestliže by
převod pozemku byl v rozporu se zákonem nebo jestliže k němu bylo uplatněno právo
na převod podle zvláštních právních předpisů13c). Stažení z nabídky zveřejňuje obec na žádost
pozemkového fondu pozemkového úřadu rovněž vyvěšením na úřední desce obecního
úřadu.
(7) Žádost o nabídnutý pozemek musí obsahovat nezaměnitelné údaje o nároku, který
má být převodem označeného pozemku zcela nebo zčásti uspokojen, musí být doručena
na určenou adresu včas a musí mít písemnou formu. Jinak je neplatná. Neplatná je i žádost
o pozemky, jestliže celkový nárok v ní uplatněný je nižší než součet cen žádaných pozemků.
(8) S oprávněnou osobou, která o nabídnutý pozemek požádá, uzavře neprodleně
pozemkový fond pozemkový úřad smlouvu o bezúplatném převodu. Smlouvu lze uzavřít
pouze k uspokojení nároku uplatněného v žádosti.
(9) Požádá-li o nabídnutý pozemek více oprávněných osob, vyzve je pozemkový fond
pozemkový úřad, aby nabídly za pozemek nárok vyšší, než je cena pozemku stanovená podle
odstavce 13. Podle výše nabídek stanoví pozemkový fond pořadí, podle kterého bude
postupně navrhovat oprávněným osobám uzavření smlouvy. Lhůta pro přijetí návrhu činí
14 dnů a po jejím marném uplynutí má právo na uzavření smlouvy oprávněná osoba na dalším
místě v pořadí.
(10) Žádost o nabídnutý pozemek podle odstavce 7 mohou na základě veřejné nabídky
podat i fyzické nebo právnické osoby, na které bylo právo na bezúplatný převod pozemku
převedeno nebo na které přešlo jinak než děděním (dále jen "právní nástupce"). Pozemek
z veřejné nabídky, který nebyl převeden na oprávněnou osobu, převede pozemkový fond
pozemkový úřad bezúplatně do vlastnictví právního nástupce, který o něj na základě veřejné
nabídky požádal. Požádalo-li o pozemek více právních nástupců, postupuje pozemkový fond
pozemkový úřad obdobně podle odstavce 9.
(11) Je-li oprávněná osoba vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby, která je
nemovitostí, lze jí mimo veřejnou nabídku převést do vlastnictví pozemek, na kterém je tato
stavba umístěna, i pozemek, jestliže s touto stavbou funkčně souvisí. Za stejných podmínek
lze mimo veřejnou nabídku převést pozemek i na právního nástupce.
(12) Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku nelze uzavřít, jestliže bylo uplatněno
právo na jeho převod podle zvláštních právních předpisů13c).
(13) Cena pozemků uvedená ve veřejné nabídce se stanoví podle vyhlášky č. 182/1988
Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání
pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.,
přičemž pozemky určené schválenou územně plánovací dokumentací k zastavění budou
oceněny jako stavební. Ustanovení § 6 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě
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územního řízení a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužijí. Stejným
způsobem se ocení i pozemky převáděné mimo veřejnou nabídku podle odstavce 11.
(14) Cena trvalého porostu a oplocení uvedená ve veřejné nabídce nebo stanovená
podle odstavce 13 pro převod pozemku mimo veřejnou nabídku se odečte od ceny pozemku
převáděného na osobu, která prokáže, že je na svůj náklad zřídila, pokud k vypořádání
nedošlo v souvislosti s ukončením nájmu pozemku podle § 24 odst. 2. Stejně se postupuje
i v případě, že trvalý porost nebo oplocení zřídil na svůj náklad právní předchůdce nabyvatele.
(15) Pozemek lze do veřejné nabídky zařadit jen jedenkrát.
§ 13
Lhůty k uplatnění nároku
(1) zrušen
(2) Byla-li nemovitost vydána podle § 9, mohly oprávněné osoby, které splňovaly
všechny podmínky oprávněné osoby k 31. lednu 1993 nebo k 1. září 1993 a jejichž nároky
uplatněné ve lhůtě podle odstavce 4 nebyly uspokojeny, tyto nároky uplatnit u soudu vůči
osobám, kterým byla nemovitost vydána, do šesti měsíců ode dne skončení lhůty uvedené
v odstavci 4. Oprávněná osoba podle odstavce 5 může u soudu uplatnit nárok vůči osobám,
kterým byla nemovitost vydána podle § 9, do šesti měsíců od uplynutí lhůty uvedené
v odstavci 5.
(3) Oprávněná osoba může vyzvat povinnou osobu k vydání nemovitostí a požádat
o poskytnutí náhrad podle § 14 až 16 do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděla, kdo je
povinnou osobou, nejpozději do pěti let ode dne 24. června 1991. Oprávněná osoba podle
odstavce 5 může uplatnit nároky podle tohoto odstavce do 31. prosince 1996. Neuplatněním
ve lhůtě tato práva zanikají.
(4) Právo na vydání nemovitosti podle § 6 mohla oprávněná osoba, s výjimkou
oprávněné osoby podle odstavce 5, uplatnit do 31. ledna 1993, a pokud jde o nároky
vyplývající z čl. II, do 1. září 1993. Náhrady za živý a mrtvý inventář podle § 20 mohla
oprávněná osoba, s výjimkou oprávněné osoby podle odstavce 5, uplatnit do 31. března 1993.
V případě uvedeném v § 6 odst. 1 písm. a) počala osmnáctiměsíční lhůta běžet až ode dne
právní moci rozhodnutí, kterým byl výrok zrušen, došlo-li k tomuto rozhodnutí po 1. červenci
1993. Neuplatněním práva ve lhůtě právo zaniklo. Lhůty pro předkládání písemných důkazů
v řízení před pozemkovým úřadem se řídí obecnými předpisy o správním řízení.
(5) Právo na vydání nemovitosti podle § 6 může po 31. lednu 1996 uplatnit oprávněná
osoba, která nebyla do 31. ledna 1993 nebo do 1. září 1993 oprávněnou osobou pouze proto,
že nesplňovala podmínku trvalého pobytu, do šesti měsíců ode dne, kdy toto právo mohla
uplatnit poprvé, jinak toto právo zaniká. Tato oprávněná osoba může uplatnit náhradu
za mrtvý a živý inventář podle § 20 do 31. prosince 1998. V případě uvedeném v § 6 odst. 1
písm. a) počne osmnáctiměsíční lhůta běžet až ode dne právní moci rozhodnutí, kterým byl
výrok zrušen, dojde-li k tomuto rozhodnutí po 31. prosinci 1998.
(6) Oprávněná osoba má právo na převod pozemku ve vlastnictví státu do 2 let
ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu. V případě, že o právu na převod
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pozemku nerozhoduje Pozemkový úřad, oprávněná osoba má právo na převod pozemku
ve vlastnictví státu do 2 let od doby, kdy mohla nárok na převod uplatnit u Pozemkového
fondu poprvé.
(7) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 6 právo na převod pozemku ve vlastnictví
státu zaniká.
Náhrady
§ 14
(1) Oprávněné osobě náleží náhrada za obytné budovy, hospodářské budovy a jiné
stavby, které podle tohoto zákona nelze vydat nebo které zanikly nebo byly převedeny
na osobu, která není povinna je vydat. Obdobně oprávněné osobě náleží náhrada za pozemek,
který se podle tohoto zákona nevydá a za který nebyl poskytnut jiný pozemek.
(2) Je-li obytná budova, hospodářská budova nebo jiná stavba, která má být vydána,
podstatně zhodnocena tak, že její cena určená ke dni účinnosti tohoto zákona převyšuje cenu
budovy v době převzetí státem nebo jinou právnickou osobou, je na vůli oprávněné osoby,
zda převezme budovu a uhradí povinné osobě rozdíl mezi cenami, nebo požádá o náhradu.
(3) Je-li cena vydávané obytné budovy, hospodářské budovy nebo jiné stavby určená
ke dni 24. června 1991 nižší než cena původní stavby, má oprávněná osoba právo
na poskytnutí náhrady ve výši rozdílu cen.
(4) Pro účely tohoto zákona se za podstatné zhodnocení nepovažuje meliorační
zařízení pod povrchem půdy. Oprávněná osoba, které byla vydána nemovitost, na níž je
umístěna meliorační stavba, je povinna meliorační stavbu udržovat.
(5) Nestane-li se oprávněná osoba též vlastníkem meliorační stavby, je povinna
umožnit kontrolu, údržbu a opravy právnické nebo fyzické osobě, která odpovídá za její stav
a činnost. Do provedení privatizace meliorační stavby, údržbu a opravy hlavních melioračních
zařízení, která jsou k účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví státu, hradí ze svých příjmů
pozemkový fond.
(6) Hlavním melioračním zařízením se podle odstavce 4 rozumí u odvodnění čerpací
stanice, otevřené a zakryté kanály do světlosti 30 cm včetně, sběrné otevřené příkopy,
stavební objekty na kanálech a příkopech, poldry a obtokové nádrže, u závlah odběrné
objekty, nádrže, přivaděče kryté i otevřené s objekty na nich, čerpací stanice, výtlaky a trubní
sítě až po hydrant, zpevněné manipulační plochy a cesty sloužící výhradně pro závlahový
provoz.
(7) Podle odstavce 2 se postupuje i v případech, kdy se obytná budova, hospodářská
budova nebo jiná stavba stala součástí jiné budovy nebo stavby.
(8) Ceny se stanoví podle cenových předpisů platných ke dni účinnosti tohoto zákona.
(9) V případě, že oprávněná osoba získala nemovitost do vlastnictví přídělem od státu,
poskytne se náhrada za nemovitosti uvedené v odstavci 1 jen do výše uhrazené přídělové
ceny.
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(9) V případě, že oprávněná osoba získala nemovitost do vlastnictví přídělem
od státu po 23. červnu 1945, poskytne se náhrada za nemovitosti uvedené v odstavci 1
jen do výše uhrazené přídělové ceny; pokud nelze zjistit výši uhrazené přídělové ceny,
poskytne se náhrada ve výši 1,5 % z ceny nemovitosti stanovené podle § 28a.
§ 16
(1) Za pozemky, které se podle tohoto zákona nevydávají a za které nelze poskytnout
jiný pozemek, náleží peněžitá náhrada ve výši ceny odňatého pozemku stanovené podle § 28a,
pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 14 odst. 9). Náhradu poskytne pozemkový fond
pozemkový úřad do tří let po převzetí písemné výzvy
a) oprávněné osobě nebo jejímu dědici, nebo
b) osobě, na kterou se vztahuje lhůta pro převod jiného pozemku podle § 13 odst. 6 tohoto
zákona nebo lhůta podle čl. VI zákona č. 253/2003 Sb.; výzva této osoby musí být
doručena pozemkovému fondu pozemkovému úřadu nejpozději do 6 měsíců od uplynutí
lhůty pro převod pozemku, jinak právo na peněžitou náhradu zanikne.
(2) Ostatní náhrady podle § 14 a 15 poskytne právnická osoba (právní nástupce), která
věc drží nebo ji držela v době zániku nemovitosti anebo ji převedla na osobu, která
nemovitost podle tohoto zákona nevydává. Pokud oprávněná osoba odkoupila od státu
či právnické osoby nemovitost před účinností zákona, má nárok vůči této osobě na náhrady
dle § 14 a 15 ve výši ceny 13a) v okamžiku přechodu na stát.
(3) Oprávněná osoba vyzve k vydání náhrady nejpozději ve lhůtách uvedených v § 13.
Závisí-li právo na náhradu na rozhodnutí pozemkového úřadu nebo soudu, končí tato lhůta
uplynutím šesti měsíců ode dne právní moci rozhodnutí.
(4) Náhrada se poskytne oprávněné osobě do šesti měsíců ode dne doručení výzvy.
Náhrada spočívá ve věcech, které osoba povinná k poskytnutí náhrady vlastní nebo k nimž
měla právo hospodaření13d) ke dni 24. června 1991, s výjimkou nemovitostí ve správě
pozemkového fondu, popřípadě v podílu na jmění této osoby, a to až do výše hodnoty
původních nemovitostí a trvalých porostů, nedohodnou-li se účastníci jinak.
(5) Způsob náhrady musí být dohodnut do 60 dnů od podání písemné výzvy
oprávněnou osobou, nebyl-li nárok uspokojen dříve. Se souhlasem oprávněné osoby je možno
závazky vůči ní vypořádat i po tomto termínu.
(6) Nedojde-li k dohodě o způsobu náhrady podle odstavce 5, rozhodne o způsobu
náhrady na návrh soud.
§ 17
Pozemkové fondy
(1) Nemovitosti ve vlastnictví státu uvedené v § 1 odst. 1 spravují právnické osoby
zřízené zákony České národní rady a Slovenské národní rady (dále jen "pozemkové fondy"),
s výjimkou pozemků,
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a) na nichž se nachází hřbitov,
b) které jsou určeny pro obranu státu,14)
c) které jsou určeny rozhodnutím o využití území pro těžbu nerostů,15)
d) chráněných podle zvláštních předpisů.16)
(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují pozemkové fondy při převodu
nemovitého majetku státu podle zvláštních předpisů.17) Do schválení privatizačního projektu
anebo v souladu s ním může pozemkový fond nemovitý majetek dát do užívání jiným
osobám.
(3) Nemovitosti ve vlastnictví státu, na které nebylo ve lhůtě uvedené v § 13 uplatněno
právo na vydání, může pozemkový fond pozemkový úřad převést
a) do vlastnictví oprávněných osob k uspokojení jejich nároku na náhradu podle § 14 až 16
nebo § 20,
b) na spoluvlastníky těchto nemovitostí za cenových a jiných podmínek platných
pro nabyvatele státního majetku převáděného pozemkovým fondem na fyzické osoby
postupem podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné
osoby, ve znění pozdějších předpisů, stanovených podle cenových předpisů platných
ke dni převodu,
c) v naléhavých případech na osoby, které mají podle schválené stavební dokumentace
uskutečnit výstavbu,
d) směnou za jiné nemovitosti,
e) na nabyvatele ze schváleného privatizačního projektu, pokud pozemky uvedené v § 1 odst.
1 tohoto zákona byly z privatizačního projektu vyňaty před jeho schválením a nelze je
použít jako pozemky náhradní.
(4) Pozemkové úřady jsou povinny poskytnout pozemkovému fondu informace o tom,
zda na nemovitost byl uplatněn restituční nárok.
(54) Jestliže má o nemovitosti ve vlastnictví státu zájem více fyzických osob, mají
přednost při postupu podle odstavce 2 dosavadní uživatelé a dále samostatně hospodařící
rolníci. Z ostatních zájemců mají přednost osoby trvale bydlící v obci, v jejímž katastrálním
území jsou nemovitosti.
(65) V pochybnostech o tom, zda se jedná o nemovitosti, na které se vztahuje tento
zákon, rozhodují příslušné ústřední orgány státní správy republiky.
§ 18
(1) Pokud není znám vlastník nemovitosti, je pozemkový fond pozemkový úřad
oprávněn dát nemovitost do užívání vhodným zájemcům; úplata za toto užívání je příjmem
fondu do doby, než vlastník uplatní svá práva k této nemovitosti.
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(2) Uplatní-li vlastník svá práva k nemovitosti, pozemkový fond pozemkový úřad
vypoví smlouvu s nájemcem k 1. říjnu běžného roku s jednoroční výpovědní lhůtou,
nedohodnou-li se s vlastníkem jinak.
§ 18a
(1) Pozemkový fond Pozemkový úřad poskytuje náhrady oprávněným osobám
v případech, kdy je povinnou osobou obec, kraj nebo stát. Poskytla-li náhradu obec
před účinností tohoto zákona, poskytne této povinné osobě náhradu pozemkový fond
pozemkový úřad. Pozemkový fond Pozemkový úřad může převzít závazky povinných osob
na poskytnutí náhrad dle § 14 až 16 a § 20 tam, kde je povinnou osobou státní podnik nebo
právnická osoba, jejímž zakladatelem je stát, v tom případě, kdy před privatizací nebo
likvidací této právnické osoby nebyly tyto nároky vypořádány.
(2) Náhrada spočívá v poskytnutí nemovitostí ve správě pozemkového fondu, s nimiž
je pozemkový úřad příslušný hospodařit, nebo v poskytnutí hotovosti ve výši stanovené
zvláštním předpisem,13c) popřípadě v cenných papírech, které nemají povahu státních
dluhopisů.
§ 20
Náhrada živého a mrtvého inventáře
(1) K zajištění provozu zemědělské nebo lesní výroby má původní vlastník živého
a mrtvého inventáře, jakož i zásob právo na jejich náhradu, pokud je vnesl do zemědělského
družstva nebo mu byly odňaty nebo jinak bezúplatně převedeny v období od 25. února 1948
do 1. ledna 1990. Zemřel-li původní vlastník nebo byl-li prohlášen za mrtvého, má právo
požadovat náhradu k zajištění provozu zemědělské výroby další oprávněná osoba uvedená
v § 4 odst. 2.
(2) Povinnost poskytnout náhradu podle odstavce 1 má právnická osoba, která tyto
věci převzala, nebo její právní nástupce, a to ve lhůtě 60 dnů, nedohodnou-li se účastníci
jinak. V případě, že tato právnická osoba uhradila státu hodnotu živého a mrtvého inventáře
a zásob, má právo na proplacení částky, kterou jako náhradu zaplatila, vůči státu; tento nárok
lze uplatnit u příslušného ústředního orgánu státní správy republiky ve lhůtě 60 dnů
od poskytnutí náhrady. Nelze-li zjistit právnickou osobu, která věci převzala, nebo jejího
právního nástupce nebo jestliže tato právnická osoba zanikla, poskytne náhradu dle odstavce 1
pozemkový fond pozemkový úřad způsobem uvedeným v § 18a odst. 2.
(3) Náhrada se poskytne ve věcech téhož nebo srovnatelného druhu, jakosti
a v množství přiměřeném převzaté části nemovitosti k zajištění provozu zemědělské nebo
lesní výroby; mění-li to možné, poskytne se náhrada ve službách pro zabezpečení zemědělské
výroby, případně podílem na jmění právnické osoby uvedené v odstavci 2, a to až do výše
hodnoty odňatých věcí v cenách ke dni účinnosti tohoto zákona, případně náhrada v jiné
formě. Od stanovené náhrady se odečte náhrada za živý a mrtvý inventář a za zásoby,
vyplacená před účinností tohoto zákona. Nedojde-li k dohodě, rozhodne na návrh soud.
(4) V případě, že nemovitosti nejsou v užívání právnické osoby podle odstavce 2,
která má poskytnout náhradu podle odstavce 1, může oprávněná osoba žádat od této
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právnické osoby náhradu odňatého živého a mrtvého inventáře k zajištění zemědělské výroby
bez omezení uvedených v odstavci 3.
(5) Právo na náhradu zaniká, nebude-li uplatněno ve lhůtách uvedených v § 13. Závisíli právo na náhradu na rozhodnutí pozemkového úřadu nebo soudu, končí tato lhůta
uplynutím šesti měsíců ode dne právní moci rozhodnutí.
(6) Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky stanoví způsob výpočtu výše
náhrad za věci uvedené v odstavci 1 pro případ, kdy nelze prokázat odnětí nebo vnesení
těchto věcí nebo nelze určit jejich současnou hodnotu.
(7) Rozhodnutí ministerstva zemědělství České republiky o určení povinné osoby
podle zákona č. 243/1992 Sb., ve znění zákona č. 441/1992 Sb., je uplatněním nároku podle
tohoto zákona, na které se nevztahuje lhůta dle odstavce 5.
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Platné znění části zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), s vyznačením navrhovaných změn:
__________________________________________________________________________
§4
Nakládání s lesy ve vlastnictví státu
(1) Pokud jde o lesy ve vlastnictví státu (dále jen "státní lesy"), vztahují se práva
a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona na právnickou osobu, které je svěřeno
nakládání s těmito lesy, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Právní úkony, kterými se nakládá se státními lesy, zejména smlouvy o převodu
práva hospodaření nebo o převodu vlastnictví a smlouvy o nájmu nebo výpůjčce, s výjimkou
smluv, jejichž předmětem je nájem nebo výpůjčka pozemků určených k plnění funkcí lesa,
o jejichž omezení pro plnění funkcí lesa nebo o dočasném odnětí plnění funkcí lesa rozhodl
orgán státní správy lesů (§ 13 odst. 1), vyžadují ke své platnosti předběžný souhlas
Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo"). Ustanovení zvláštních předpisů2) nejsou
tím dotčena.
(3) Právnická osoba, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu,
na základě písemné smlouvy uzavřené podle zvláštních právních předpisů32) převádí
pozemky oprávněné osobě podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů; k takovému převodu však mohou být použity jen odloučené lesní pozemky
podle odstavce 4.
(4) Odloučenými lesními pozemky jsou pozemky, které jsou vklíněné mezi lesní
pozemky jiných vlastníků než státu, nebo jsou to samostatné lesní pozemky obklopené
pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, za předpokladu, že takový pozemek
při výměře do 1 ha je vzdálen od komplexu státních lesů více než 100 m, při výměře
do 5 ha více než 500 m a při výměře do 10 ha více než 1 000 m; za odloučené lesní
pozemky se považují rovněž lesní pozemky do celkové výměry 10 ha oddělené
od komplexu státních lesů vodními toky, dálnicemi, silnicemi dálničního typu,
přehradami, letišti se zpevněnými plochami nebo jinými pozemkovými pruhy, které
znemožňují jejich přímé spojení s komplexem státních lesů při lesní dopravě.
Vzdáleností se rozumí nejkratší z mapy zjištěná vzdálenost mezi hranicí komplexu
státních lesů a k převodu navrženého odloučeného lesního pozemku. Komplexem
státních lesů se rozumí souvislé pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře větší než
10 ha.
(5) Pozemky určené k plnění funkcí lesa se považují za souvislé, jestliže se lze
dostat z jednoho na druhý bez překročení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy
do šíře 10 m nepřerušují tuto souvislost, leží-li však ve směru podélném, nezakládají
souvislost mezi pozemky jimi spojenými; za takové pruhy se nepovažují vodní toky,
dálnice, silnice dálničního typu, přehrady, letiště se zpevněnými plochami a další
pozemkové pruhy, které znemožňují přímé spojení mezi jimi oddělenými pozemky
určenými k plnění funkcí lesa při lesní dopravě. Souvislost není přerušena pozemní
32)

§ 3 odst. 4 zákona č. …/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů.
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komunikací, vodním tokem, správní hranicí okresu, hranicí obce, hranicí katastrálního
území nebo oplocením a podobnými stavbami, pokud neznemožňují přímé spojení mezi
jimi oddělenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa při lesní dopravě.
(6) Pro převod lesních pozemků v uznaných farmových chovech33) neplatí
uvedená omezení vzdálenostmi a výměrami od komplexu státního lesa. Lesní pozemky
v těchto uznaných farmových chovech mohou být převáděny na jiné vlastníky pozemků
v těchto uznaných farmových chovech, a to do celkové výměry 10 ha.
(7) Spoluvlastnickým podílem státu se pro účely převodu podle odstavce 3 rozumí
podíl státu nejvíce jedna polovina, pokud velikost tohoto spoluvlastnického podílu státu
vyjádřená výměrou je menší než 10 ha.
(8) Pro účely převodu podle odstavců 3 a 7 se za součást lesního pozemku
považují zastavěné lesní pozemky, oplocení a stavby účelových komunikací.
(9) Na základě písemné žádosti obce převede pověřená právnická osoba
bezúplatně do vlastnictví obce
a) odloučené lesní pozemky určené vydaným územním plánem nebo vydaným
regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně
prospěšnou stavbou,
b) odloučené lesní pozemky určené vydaným územním plánem nebo vydaným
regulačním plánem jako sportoviště,
c) spoluvlastnické podíly státu v případě, je-li obec spoluvlastníkem pozemku.
(10) Žádosti podle odstavce 7 pověřená právnická osoba vyhoví, jsou-li splněny
podmínky stanovené tímto zákonem a nebrání-li převodu práva třetích osob. Ustanovení
zvláštních předpisů zůstávají nedotčena.

33)

§ 1 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
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Platné znění části zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické
osoby, s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§6
(1) Komise organizují a zabezpečují převody vlastnictví provozních jednotek.
(2) Komise projedná návrhy na zařazení provozních jednotek do seznamu s příslušnou
obcí, městem, městskou částí a městským obvodem a se zakladatelem nebo zřizovatelem
organizace, jejíž provozní jednotka se navrhuje k zařazení do seznamu, pokud jím není
ústřední orgán státní správy.
(3) Komise vyhotovují návrhy seznamů a předkládají je k potvrzení ministerstvu;
předloží i seznam nezařazených provozních jednotek se zdůvodněním svého postupu. Komise
rovněž rozhodují o zařazení provozních jednotek do opakované veřejné dražby a na základě
tohoto rozhodnutí sestavují seznam provozních jednotek pro opakovanou veřejnou dražbu.
Tyto seznamy se zveřejňují způsobem uvedeným v § 8 tohoto zákona.
(4) Komise stanoví výši vstupného na prohlídku provozní jednotky.
(5) Komise na požádání jiných státních orgánů a Pozemkového fondu České republiky
a se souhlasem ministerstva organizují a zabezpečují přiměřeně podle zvláštního předpisu2a)
převody jiných věcí z majetku ve vlastnictví státu.
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Platné znění části zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, s vyznačením
navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§ 66
(1) Osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem anebo členem jiného orgánu
společnosti, může ze své funkce odstoupit. Je však povinna oznámit to orgánu, jehož
je členem, nebo orgánu, který ji zvolil nebo jmenoval. Výkon funkce končí dnem, kdy
odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ji zvolil nebo jmenoval, nestanoví-li
společenská smlouva nebo stanovy, že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož
je členem. U osoby zvolené za člena orgánu zaměstnanci společnosti výkon funkce končí
dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán
je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce
dověděl. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání
příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení,
neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
(2) Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem nebo členem
statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem při zařizování záležitostí
společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu
funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek
k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou
formu a musí být schválena valnou hromadou nebo písemně všemi společníky, kteří ručí
za závazky společnosti neomezeně.
(3) Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch osoby, jež je orgánem společnosti nebo
jeho členem, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze
poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu
funkce. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým
hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti
v souvislosti s výkonem funkce.
(4) Neurčují-li zákon, stanovy nebo společenská smlouva jinak, mohou se statutární
a jiné orgány usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, a k usnesení
je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas
předsedajícího. Stanovy či společenská smlouva mohou připustit i písemné hlasování nebo
hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí
všichni členové orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné.
(5) Ustanovení odstavců 1 a 4 se nevztahují na valnou hromadu.
(6) Ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů o odpovědnosti a ručení
orgánů a členů orgánů společnosti se vztahují také na osoby, které na základě dohody, podílu
na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti,
přestože nejsou orgány ani členy orgánů společnosti, bez zřetele k tomu, jaký vztah
ke společnosti mají.
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(7) Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě
společnosti připojí svůj podpis. Neuvedení firmy u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje
neplatnost právního úkonu.
(8) Jsou-li orgánem nebo členy orgánu právnické osoby poslanci a senátoři, kteří takto
působí se souhlasem či na návrh státu, nebo jsou-li členy orgánu právnické osoby členové
prezidia, dozorčí rady nebo zaměstnanci Pozemkového fondu České republiky, kteří takto
působí se souhlasem či na návrh Pozemkového fondu České republiky, hradí škodu, za kterou
tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají,
a) stát, jde-li o poslance a senátory,
b) Pozemkový fond České republiky, jde-li o členy prezidia, dozorčí rady nebo o jeho
zaměstnance.
(8) Jsou-li orgánem nebo členy orgánu právnické osoby poslanci a senátoři, kteří
takto působí se souhlasem či na návrh státu, hradí škodu, za kterou tyto osoby podle
tohoto zákona odpovídají, stát.
(9) Stát nebo Pozemkový fond České republiky má právo, aby osoby, za které podle
odstavce 8 uhradil škodu a které tuto škodu způsobily svým zaviněním, mu ji nahradily, a to
nejvýše v rozsahu, ve kterém tyto osoby podle zákoníku práce odpovídají za škodu
způsobenou zaviněným porušením povinnosti.
(10) Jsou-li orgánem nebo členy orgánu společnosti úředníci územního
samosprávného celku, kteří byli takto vysláni jako zástupci územního samosprávného celku,
jehož jsou zaměstnanci, hradí škodu, za kterou tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají,
tento územní samosprávný celek.
(11) Územní samosprávný celek má právo, aby osoby, za které podle odstavce 10
uhradil škodu a které tuto škodu způsobily svým zaviněním, mu ji nahradily, a to nejvýše
v rozsahu, ve kterém tyto osoby podle zákoníku práce odpovídají za škodu způsobenou
zaviněným porušením povinnosti.
(12) Jsou-li členy orgánu právnické osoby státní zaměstnanci podle služebního
zákona1) a byli do orgánu právnické osoby vysláni jako zástupci státu,3) nebo jsou
zaměstnanci v ministerstvech a správních úřadech, kteří byli vysláni do orgánu právnické
osoby zaměstnavatelem4) jako zástupci státu, hradí škodu, za kterou tyto osoby podle tohoto
zákona odpovídají, stát.
(13) Stát má právo, aby osoby, za které podle odstavce 12 uhradil škodu a které tuto
škodu způsobily svým zaviněním, mu ji nahradily, a to nejvýše v rozsahu, ve kterém tyto
osoby podle zákoníku práce odpovídají za škodu způsobenou zaviněným porušením
povinností.
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Platné znění části zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením navrhovaných
změn:
___________________________________________________________________________
§1
(1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah a způsob vedení
účetnictví a požadavky na jeho průkaznost.
(2) Tento zákon se vztahuje na
a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost
podle zvláštních právních předpisů,
c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani
z přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu,
v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok
částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.
f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní
subjektivity podle zvláštního právního předpisu,1b) pokud alespoň jeden z účastníků tohoto
sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,
(dále jen "účetní jednotky").
Ustanovení písmen d) až h) se použijí i pro zahraniční fyzické osoby.
(3) Tento zákon dále stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu.
Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují
ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému
účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými
účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel,
Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí,
Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.
(4) Zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavování účetních
výkazů za Českou republiku, provádí Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), které též
spravuje centrální systém účetních informací státu.
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Platné znění části zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související
se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., s vyznačením navrhovaných
změn:
___________________________________________________________________________
§ 10
Působnost orgánů České republiky
(1) Ministerstvo zemědělství České republiky je příslušné k:
a) přijetí nedoplatku přídělové ceny, za kterou oprávněná osoba nemovitost původně získala,
kupní ceny nebo náhrady, která byla oprávněné osobě státem nebo jinou právnickou
osobou při převodu nemovitosti vyplacena, náhrady za vypořádání pohledávek peněžních
ústavů,7)
b) poskytnutí finanční náhrady,8)
c) proplacení hodnoty živého a mrtvého inventáře a zásob,6)
d) vrácení kupní ceny,9)
e) vrácení kupní ceny a k úhradě nákladů účelně vynaložených na nemovitost,10)
f) přijetí náhrady za účelně vynaložené náklady 9) vůči původnímu vlastníkovi, jemuž byla
nemovitost vydána podle zvláštního předpis,5)
g) vypořádání finančních náhrad mezi státem a zemědělskými družstvy,11)
h) (vypuštěno)
h) přijetí náhrady, náležející státu, ve výši, o kterou cena stavby přesáhne nevypořádané
nároky oprávněné osoby16),
i) poskytnutí náhrady hodnoty trvalých porostů.14)
(2) K úhradě nezbytných nákladů spojených s oceněním věci15) jsou příslušné
pozemkové úřady.
_____________________________
§ 11 odst. 7 zákona č. 229/1991 Sb.

16)
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Platné znění části zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§ 18
Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
(1) Návrh na zahájení řízení nebo vydání souhlasu, který je závazným stanoviskem,
podle zákona podávají právnické a fyzické osoby vždy u pověřeného obecního úřadu, v jehož
správním obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu, který má být příslušným
návrhem dotčen. Tento orgán ochrany zemědělského půdního fondu návrh posoudí, a není-li
příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým stanoviskem obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností. Obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností
a krajský úřad, je-li k vyřízení návrhu příslušný vyšší orgán ochrany zemědělského půdního
fondu.
(2) Leží-li zemědělský půdní fond dotčený podaným návrhem ve správním obvodu
dvou nebo více orgánů ochrany zemědělského půdního fondu jednoho stupně, je k řízení
ve věci příslušný ten orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož správním obvodu
leží největší část dotčených pozemků a pokud k tomu má působnost podle § 14, 15 a 17a.
(3) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu dozírají na dodržování ustanovení
zákona a předpisů vydaných na jeho základě, soustavně kontrolují, zda jsou dodržovány
podmínky a prováděna opatření jimi stanovená při řízení podle zákona a v mezích
své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad.
(4) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu spolupracují se všemi orgány státní
správy, jejichž činnost se dotýká zemědělského půdního fondu, s orgány Inspekce životního
prostředí České republiky, se Státním fondem životního prostředí České republiky
a s Pozemkovým fondem České republiky se Státním pozemkovým úřadem.
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Platné znění části zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením
navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§3
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví
České republiky (dále jen "stát") je poplatníkem daně
a) organizační složka státu4a), není-li dále stanoveno jinak, nebo státní organizace zřízená
podle zvláštních právních předpisů,4b)
b) právnická osoba, která má právo trvalého užívání5) nebo které se právo trvalého užívání
změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu.4a)
(2) Poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků je nájemce, jde-li o pozemky
a) evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,1)
b) spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo se kterými je příslušný
hospodařit Státní pozemkový úřad nebo spravované Správou státních hmotných
rezerv, nebo
c) převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
(3) Dohodne-li se vlastník pozemku s nájemcem pozemku, je nájemce pozemku
povinen ve zdaňovacích obdobích 2005 až 2007 včetně postupovat podle ustanovení § 3 odst.
2 ve znění účinném do 31.12.2004; v takovém případě se nájemce pozemku považuje
za poplatníka daně z pozemku se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Tuto dohodu
je nájemce povinen správci daně doložit ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Pro zdaňovací období roku 2005 tak musí učinit ve lhůtě 150 dnů ode dne účinnosti tohoto
odstavce.
(4) Uživatel je poplatníkem daně v případě, že vlastník pozemku není znám,
nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních
za původní pozemky sloučené.
(5) Má-li povinnost platit daň z pozemku více poplatníků, platí daň společně
a nerozdílně, není-li dále stanoveno jinak.
(6) Je-li podle zvláštního právního předpisu spoluvlastnictví k pozemku odvozeno
od vlastnictví k bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru5a), který je evidován v katastru
nemovitostí, je poplatníkem daně z pozemku vlastník bytu nebo samostatného nebytového
prostoru ve výši svého podílu na celkové dani z pozemku odpovídajícího spoluvlastnickému
podílu na pozemku evidovanému v katastru nemovitostí. Spoluvlastníci bytu
nebo samostatného nebytového prostoru jsou povinni platit daň ze svého podílu na pozemku
společně a nerozdílně, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5).
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§4
Osvobození od daně
(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny
a) pozemky ve vlastnictví státu,
b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly
z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických
a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky,
a že je zaručena vzájemnost,
d) pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky,6)
e) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící k vykonávání
náboženských obřadů církví a náboženských společností státem uznaných,8) dále se
stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských
společností,
f) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů9) a obecně
prospěšných společností,
g) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením,
poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského oprávnění, muzeím
a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, knihovnám,
státním archivům, zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění
k poskytování zdravotních služeb, zařízením sociální péče,10) nadacím a se stavbou
památkových objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky
v dohodě s Ministerstvem kultury České republiky,
h) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu zlepšení
stavu životního prostředí, stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky
v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky,
i) pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy,1)
j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny 11)
s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích
a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,
k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech,
pozemky pásma hygienické ochrany vod I. stupně12) a pozemky ostatních ploch,1) které
nelze žádným způsobem využívat,
l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,1)
m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem
následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým
zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,
n) na dobu pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona zemědělské pozemky a do výměry
10 ha pozemky hospodářských lesů vydané vlastníkům na základě zvláštního předpisu,13)
a to i v případech, kdy za tyto pozemky byly přiděleny pozemky náhradní, pokud na nich
vlastníci nebo osoby blízké14) sami hospodaří a nedošlo k převodu nebo přechodu
vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,14)
o) pozemky určené pro veřejnou dopravu,
p) části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřické značky, signály a jiná zařízení
geodetických bodů,15) a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie
a topných plynů,16)
r) pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol,16c) které slouží k uskutečňování
akreditovaných studijních programů,
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s)
t)
u)
v)

zrušeno
pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže
tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně
z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném
území16d) nebo v zastavitelné ploše16d) obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou
vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením
názvu katastrálního území, ve kterém leží.

(2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se stavbou se rozumí část pozemku
nezbytně nutná k provozu a plnění funkce stavby.
(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) jsou osvobozeny od daně z pozemků,
nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány; jsou-li tyto pozemky
pronajaty obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou
osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti. Pozemky uvedené
v odstavci 1 písm. e) až g), l), r), t) a u) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li
využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.
(4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce
1 písm. e) až h), j), k), m), n), p), r), u) a v) v daňovém přiznání.
(5) Při uplatnění nároku na osvobození podle odstavce 1 písm. n) doloží poplatník
daně samostatné provozování zemědělské výroby na zemědělské půdě zápisem do evidence
podle zvláštních předpisů.16a)
(6) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.
________________________________________
6)

Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.

§8
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru.
(2) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je
poplatníkem daně
a) organizační složka státu4a), není-li dále stanoveno jinak, nebo státní organizace zřízená
podle zvláštních právních předpisů,4b)
b) právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního
právního předpisu.4a)
(3) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor, spravované Pozemkovým
fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, jsou poplatníky tyto
subjekty je poplatníkem tento subjekt.
(4) Jde-li o stavbu nebo samostatný nebytový prostor, s výjimkou stavby obytného
domu, spravované Pozemkovým fondem České republiky, se kterými je příslušný
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hospodařit Státní pozemkový úřad, spravované Správou státních hmotných rezerv nebo
převedené na Ministerstvo financí na základě rozhodnutí o privatizaci, které jsou pronajaty, je
poplatníkem daně nájemce, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5).
(5) Má-li ke stavbě, bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru více subjektů
vlastnické právo, právo nájmu nebo právo trvalého užívání se u těchto subjektů změnilo
na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu4a) nebo jim přísluší hospodaření s majetkem
státu podle zvláštních právních předpisů,4b) jsou tyto subjekty povinny platit daň společně
a nerozdílně, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5).
§9
Osvobození od daně
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

(1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny
stavby ve vlastnictví státu,
stavby ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České
republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva
požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou
občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
stavby, byty a samostatné nebytové prostory spravované Pozemkovým fondem České
republiky,
stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných,8) sloužící
k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví
a náboženských společností,
stavby ve vlastnictví sdružení občanů 9) a obecně prospěšných společností,
zrušeno
do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy vrácené do vlastnictví fyzickým
osobám z titulu restituce podle zvláštních předpisů,18) pokud nedošlo k převodu
nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,
do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy ve vlastnictví fyzických osob,
pokud byly postaveny do roku 1948 a je v nich buď nadpoloviční většina nájemních bytů,
nebo byty v nich byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem
a osobami mu blízkými podle dřívějších zákonů o hospodaření s byty a s přikázaným
nájemným, pokud nedošlo od roku 1948 k převodu nebo přechodu vlastnického práva
na jiné osoby než osoby blízké,
do zdaňovacího období roku 2002 včetně, byty převedené do vlastnictví fyzických osob
z vlastnictví státu, obcí a družstev podle zvláštního právního předpisu,5a) pokud nedošlo
k dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než na osoby blízké,
stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva
financí České republiky a Ministerstva kultury České republiky, a dále stavby sloužící
1. školám a školským zařízením,
2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského oprávnění,
3. muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním právním
předpisem,
4. státním archivům, knihovnám,
5. zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb,
6. zařízením sociální péče,
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7. nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených občanů,
l) stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,
m) stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí stanovené vyhláškou
Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České
republiky,
n) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou
osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá18b) a jsou
držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
o) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek
na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek
na živobytí pobírá18b) a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci
ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P,
p) stavby kulturních památek18c) na dobu osmi let, počínaje rokem následujícím po vydání
stavebního povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem,
r) stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně
systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie
solární, větrné, geotermální, biomasy,
s) zrušeno
t) stavby ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
u) stavby ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v) stavby ve vlastnictví veřejných vysokých škol.
(2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část stavby, zjistí se nárok
na osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha nadzemní části stavby podléhající
osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních částí stavby.
(3) Osvobození podléhají též byty a samostatné nebytové prostory splňující podmínky
pro osvobození podle odstavce 1 písm. a) až c), e), f), h), i), k) až n), p), r), t), u) a v), není-li
dále stanoveno jinak.
(4) Osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. g) až i) nepodléhají
nebytové prostory staveb sloužící výlučně k podnikatelské činnosti.
(5) Stavby, s výjimkou staveb obytných domů, a samostatné nebytové prostory
uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány
k podnikatelské činnosti nebo pronajímány; jsou-li pronajaty obci, kraji nebo organizační
složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou
využívány k podnikatelské činnosti. Stavby, byty nebo samostatné nebytové prostory uvedené
v ustanovení odstavce 1 písm. e), f), u) a v) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li
využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.
(6) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. e)
až k), m) až r), u) a v) v daňovém přiznání.
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Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§ 20
(1) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku
a) Českou republikou nebo jiným členským státem Evropské unie, Norskem a Islandem (dále
jen „jiný evropský stát“), jakož i bezúplatné poskytnutí majetku Českou republikou,
s výjimkou bezúplatně nabytých povolenek, či nabytí majetku od jiného evropského státu,
b) územním samosprávným celkem a jím zřízenou příspěvkovou organizací, dobrovolným
svazkem obcí, veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou vysokou školou nebo Regionální
radou regionu soudržnosti, má-li právnická osoba sídlo v tuzemsku,
c) právnickou osobou se sídlem na území jiného evropského státu, je-li právní forma
a předmět činnosti obdobný právní formě a předmětu činnosti právnické osoby uvedené
v písmenu b).
(2) Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny
a) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků,3) akciových
společností s plnou majetkovou účastí státu nebo Pozemkového fondu České republiky
a společností s ručením omezeným s plnou majetkovou účastí státu,
b) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou
účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České
republiky,
c) převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu
související s přímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona,4)
d) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním a slučováním
obcí nebo se změnami jejich území podle zvláštních předpisů,5)
e) převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazků
obcí (dále jen "svazek") vytvořených podle zvláštního zákona,6) a dále z vlastnictví svazků
do vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku sdruženy a které byly předchozími
vlastníky převáděných nemovitostí,
f) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem mezi zřizovateli veřejných výzkumných
institucí a veřejnými výzkumnými institucemi,
g) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při provádění reorganizace v rámci
insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod
dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé
majetkovou účast.
(3) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod nebo přechod vlastnictví
k nemovitosti z vlastnictví České republiky nebo jiného evropského státu, jakož i do
vlastnictví České republiky nebo jiného evropského státu. To se netýká převodu nebo
přechodu vlastnictví k nemovitosti, pokud s majetkem státu před převodem nebo přechodem
vlastnictví hospodařil podnikatelský subjekt nebo tento subjekt měl majetek státu ve správě.
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(4) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku
a) právnickou osobou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu,
založenou nebo zřízenou k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy
a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče,
ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu
a požární ochrany, je-li bezúplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování uvedené
činnosti,
b) státem registrovanou církví, náboženskou společností nebo obecně prospěšnou společností,
má-li uvedená právnická osoba sídlo v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu
a bezúplatně nabytý majetek je určen na její činnost vykonávanou v souladu se zákonem
upravujícím činnost církví, náboženských společností nebo obecně prospěšných
společností nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti církví, náboženských společností
nebo obecně prospěšných společností podle práva jiného evropského státu,
c) politickou stranou nebo politickým hnutím se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného
evropského státu, je-li majetek bezúplatně nabyt v souladu se zákonem upravujícím činnost
politických stran a politických hnutí nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti
politických stran a politických hnutí podle práva jiného evropského státu,
d) nadací nebo nadačním fondem se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského
státu, je-li bezúplatně nabytý majetek určen na dosahování obecně prospěšných cílů nadace
nebo nadačního fondu v souladu se zákonem upravujícím činnost nadací a nadačních fondů
nebo v souladu s obdobnou úpravou nadací a nadačních fondů podle práva jiného
evropského státu, jakož i bezúplatné poskytnutí majetku touto nadací nebo nadačním
fondem v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, a podmínkami stanovenými v nadační
listině nebo ve statutu,
e) zdravotní pojišťovnou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu pro
fondy veřejného zdravotního pojištění v souladu se zákonem upravujícím činnost
zdravotních pojišťoven nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti zdravotních
pojišťoven podle práva jiného evropského státu;
je-li bezúplatně nabytý majetek použit nebo poskytnut na jiné účely než na účely
uvedené v písmenech a) až e), nárok na osvobození zanikne.
(5) Od daně dědické je osvobozen nárok zůstavitele na odškodnění podle zvláštních
zákonů,8) jestliže zůstavitel podal žádost o předběžné projednání podle zákona č. 119/1990
Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobnou žádost podle
ostatních zvláštních předpisů, a do smrti zůstavitele nárok nebyl ústředním orgánem
uspokojen. Toto osvobození se vztahuje též na případy, kdy zůstavitel nárok včas uplatnil
u soudu, do smrti zůstavitele však nebylo soudem o něm pravomocně rozhodnuto.
(6) Od daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny
a) převody a přechody vlastnictví k majetku z Pozemkového fondu České republiky na
nabyvatele, na základě rozhodnutí o privatizaci 9) a při převodu zemědělských a lesních
pozemků z vlastnictví státu podle zvláštního předpisu,9a)
ba)
převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou
majetkovou účastí státu uskutečněné v rámci schváleného privatizačního projektu nebo
rozhodnutí o privatizaci před převodem majetkové účasti na Pozemkový fond České
republiky Státní pozemkový úřad,10)
cb)
převody a přechody majetku, který přechází na právnické osoby v České republice
v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky,
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dc)
převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných břemen na základě
rozhodnutí pozemkových úřadů o pozemkových úpravách podle zvláštního předpisu,11)
ed)
převody vlastnictví k nemovitostem mezi územním samosprávným celkem a
1. obchodní společností, je-li územní samosprávný celek jejím společníkem, nebo
2. družstvem, je-li územní samosprávný celek jeho členem,
fe)
převody a přechody majetku právnických osob při jejich sloučení, splynutí, rozdělení
nebo přeměně,
gf)
bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev
do vlastnictví členů - fyzických osob, jde-li o bezúplatné převody uvedené v ustanovení
§ 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé
zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů,
hg)
převody rodinných domků a garáží a bytů z majetku družstev do vlastnictví členů
těchto družstev - fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži nebo
bytu vznikl po splacení členského podílu (dalšího členského vkladu) těmito členy nebo
jejich právními předchůdci,
ih)
převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části
bytového družstva,12c)
ji)
převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za účelem, aby se stala
vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob - nájemců převáděných bytů a garáží,
kteří jsou členy nebo společníky této právnické osoby, pokud se fyzické osoby nebo jejich
právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a jinými penězi ocenitelnými
hodnotami na pořízení budovy,
kj)převody nemovitostí z vlastnictví České republiky, které před převodem byly ve správě
Pozemkového fondu České republiky.
(7) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen první úplatný převod nebo přechod
vlastnictví
a) ke stavbě, která je novou stavbou, na niž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí,
nebo je dokončenou novou stavbou nebo rozestavěnou novou stavbou a stavba nebyla
dosud užívána, s výjimkou zkušebního provozu,12d)
b) k bytu v nové stavbě a k bytu, který vznikl nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou,
provedenou formou vestavby a byt nebyl dosud užíván, jde-li o převod bytu podle
zvláštního právního předpisu,12f)
jestliže převodcem je fyzická či právnická osoba a převod stavby je prováděn
v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, kterou je výstavba nebo prodej staveb a bytů,
nebo jejich předmětem činnosti je výstavba nebo prodej staveb a bytů, anebo je-li převodcem
obec.
(8) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen úplatný převod nemovitosti, jestliže
převodcem je právnická osoba, které byla nemovitost bezúplatně převedena likvidátorem na
základě zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů.
(9) Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí se nevybírá při vydání
majetku podle zvláštních předpisů.13)
(10) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku fyzickou osobou
s trvalým pobytem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, která je
poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem upravujícím zdravotní služby
a podmínky jejich poskytování nebo v souladu s obdobnou úpravou v jiném evropském státě,
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je-li bezúplatně nabytý majetek určen na poskytování zdravotních služeb. Obdobně je
osvobozeno bezúplatné nabytí majetku fyzickou osobou provozující zařízení na ochranu
opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat. Je-li bezúplatně nabytý majetek použit na
jiné účely, nárok na osvobození zanikne.
(11) Od daně darovací jsou osvobozeny bezúplatné a částečně bezúplatné převody
majetku z Pozemkového fondu České republiky na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond, a. s., a dotace poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,
a. s., z majetku tohoto fondu.
(1211) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno první bezúplatné nabytí
majetkového podílu stanoveného § 7 odst. 4 a částí třetí zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě
majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, mezi osobami
blízkými.13a)
(1312) Od daně darovací je osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých
fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium,
léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož
i přímé poskytnutí takové pomůcky.
(1413) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární
nebo charitativní účely, bezúplatné nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické
služby poskytované podle zvláštního právního předpisu13b) a bezúplatné nabytí majetku
z veřejných sbírek,13c) nejsou-li tato bezúplatná nabytí majetku od daně darovací osvobozena
podle předchozích odstavců.
(1514) Od daně darovací je osvobozeno nabytí takového počtu bezúplatně nabytých
povolenek, které odpovídá poměru průměrného množství vyrobené elektřiny z kombinované
výroby elektřiny a tepla k celkovému množství vyrobené elektřiny v letech 2005 a 2006.
________________________________________
9)

Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
9a)
Např. zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu
na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů.
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Platné znění části zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s vyznačením
navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§ 18
Předmět daně
(1) Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým
majetkem (dále jen "příjmy"), není-li dále stanoveno jinak.
a)
b)

c)
d)

(2) Předmětem daně nejsou
příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního zákona,1) zděděním nebo darováním
nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích
příjmů,
u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě zvláštního zákona,15b)
příjmy získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních zákonů,2)
do výše nároků na vydání základního podílu,13) a dále příjmy z vydání dalšího podílu13)
v nepeněžní formě,
příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů19e) s výjimkou příjmů
podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 tohoto zákona,
příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem
pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného
urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká
republika zavázala uhradit.1c)

(3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,17) jsou
předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného
s výjimkou uvedenou v odstavci 4 písm. d).
(4) U poplatníků uvedených v odstavci 3 nejsou předmětem daně příjmy
a) z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené
podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které
jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy,17a) statutem,
stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami,
b) z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje
a rozpočtu obce poskytnutých podle zvláštních právních předpisů,17b) z prostředků
poskytnutých státními fondy, z podpory poskytnuté regionální radou regionu soudržnosti
podle zvláštního právního předpisu124), z podpory od Vinařského fondu, z prostředků
poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných rozpočtů cizích států, a dále příjmy
krajů a obcí plynoucí z výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu poplatků a peněžních
odvodů, které jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje a obce,
c) z úroků z vkladů na běžném účtu,
d) z úplatných převodů a úplatného užívání státního majetku mezi organizačními složkami
státu a státními organizacemi30b) a z pronájmů a prodeje státního majetku, které jsou podle
zvláštního právního předpisu17b) příjmem státního rozpočtu.
(5) U poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou
institucí, jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů:
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a) z investičních transferů,
b) z úroků z vkladů na běžném účtu.
(6) U poplatníků uvedených v odstavci 3 se splnění podmínky uvedené v odstavci 4
písm. a) posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud
jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy
jsou nižší nebo rovny než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění
a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje)
vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch
jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související
výdaje.
(7) Poplatníci uvedení v odstavci 3 jsou povinni vést účetnictví tak, aby nejpozději
ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů,
které předmětem daně nejsou nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny.
Obdobně to platí i pro vykazování nákladů (výdajů). Pokud tato povinnost nebude splněna
nebo nemůže být splněna organizačními složkami státu,30b) obcemi u jednorázových příjmů,
které v souladu se zvláštními předpisy17b) jsou součástí rozpočtových příjmů, učiní se tak
mimoúčetně v daňovém přiznání.
(8) Za poplatníky podle odstavce 3 se považují zejména zájmová sdružení právnických
osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu17c) a nejsou zřízena za účelem výdělečné
činnosti, občanská sdružení, odborové organizace, politické strany a politická hnutí,
registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné
společnosti, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle
zvláštního právního předpisu,17d) obce, organizační složky státu,30b) kraje,17d) příspěvkové
organizace, státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. Za tyto poplatníky
se nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny za účelem podnikání.
Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.17n)
(9) U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň
vybírána zvláštní sazbou (§ 36). Při stanovení základu daně společníka veřejné obchodní
společnosti se k předchozí větě nepřihlíží.
(10) U Pozemkového fondu České republiky jsou předmětem daně pouze příjmy
uvedené ve zvláštním předpise.18b)
(1110) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je předmětem
daně také část základu daně veřejné obchodní společnosti stanoveného podle § 23 až 33;
přitom tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle
společenské smlouvy, jinak rovným dílem.9b)
(1211) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je předmětem
daně také část základu daně komanditní společnosti určená ve stejném poměru, jako je
rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle
zvláštního právního předpisu.9c)
(1312) U zdravotních pojišťoven zřízených zvláštním právním předpisem nebo podle
zvláštního právního předpisu17e) nejsou předmětem daně příjmy plynoucí
a) z pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu,17f)
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z pokut uložených za neplnění povinností pojištěnců a plátců pojistného,17g)
z penále od plátců pojistného,17h)
z přirážek k pojistnému vyměřených zaměstnavatelům,17ch)
z náhrad škod,17i)
od zaměstnavatelů na úhradu plateb za výkony pracovnělékařských služeb a specifické
zdravotní péče,17j)
g) z kauce,17k)
h) z návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu,17l)
ch) z účelové dotace ze státního rozpočtu.17m)
b)
c)
d)
e)
f)

(1413) U poplatníků zřízených zvláštním právním předpisem k poskytování veřejné
služby v televizním nebo rozhlasovém vysílání17o) jsou předmětem daně všechny příjmy
s výjimkou příjmů
a) z investičních dotací,
b) z úroků z vkladů na běžném účtu.
(1514) U poplatníků uvedených v odstavci 3, kteří jsou poskytovateli zdravotních
služeb, jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů
a) z investičních transferů a dotací na pořízení a technické zhodnocení majetku,
b) z úroků z vkladů na běžném účtu.
_________________________________
18b)
§ 15 odst. 4 zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona
č. 546/1992 Sb.
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Platné znění části zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů
upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd
v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, s vyznačením
navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§3
(1) Na návrh oprávněné osoby, jejíž oprávněné nároky podle zvláštních předpisů
nebyly povinnou osobou nebo právnickou osobou vzniklou podle zvláštního zákona
vypořádány ke dni účinnosti tohoto zákona, může uložit obecní úřad obce s rozšířenou
působností povinné osobě nebo právnické osobě, vzniklé podle zvláštního zákona, povinnost
složit kauci rovnající se součtu všech oprávněných nároků podle zvláštních předpisů, které
povinná osoba nebo právnická osoba vzniklá podle zvláštního zákona dosud s oprávněnou
osobou nevypořádala.
(2) Na návrh oprávněné osoby, které nebyl bez právního důvodu vydán majetkový
podíl ve stanovené lhůtě, může uložit obecní úřad obce s rozšířenou působností družstvu
nebo právnické osobě vzniklé podle zvláštního zákona povinnost složit kauci, rovnající se
výši majetkového podílu oprávněné osoby nevypořádaného ve stanovené lhůtě.
(3) Kauci podle odstavce 1 nebo 2 složí povinná osoba, družstvo a právnická osoba
vzniklá podle zvláštního zákona na zvláštní účet Pozemkového fondu České republiky
Státního pozemkového úřadu, a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, a to v penězích.
(4) Pozemkový fond České republiky Státní pozemkový úřad vrátí povinné osobě
nebo družstvu a právnické osobě vzniklé podle zvláštního zákona kauci podle odstavce 1
nebo 2 nebo její příslušnou část do 30 dnů ode dne, kdy se dozví o tom, že oprávněné nároky
podle zvláštních předpisů byly vypořádány nebo že majetkový podíl byl vydán.
___________________________________
6)
Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
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Platné znění části zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§2
(1) Hospodaření s majetkem státu se řídí tímto zákonem a působnost tohoto zákona
nelze omezit nebo vyloučit dohodou stran,1) pokud zvláštní právní předpis,2) vyhlášená
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo všeobecně uznávaná pravidla
mezinárodního práva nestanoví jinak.
(2) Ustanovení odstavce 1 a dále ustanovení § 14 odst. 1, 2, 3 a 4, § 17, 25, § 26 odst.
2 a § 55 odst. 1 věta druhá a třetí platí obdobně i pro správu majetku státu,3) kterou v rámci
stanoveného předmětu činnosti vykonává Pozemkový fond České republiky.4) Podrobnější
pravidla pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 Pozemkovým fondem České
republiky upraví prováděcí právní předpis.
(32) Tento zákon se nevztahuje na úkony a postupy příslušných orgánů, pokud vedou
trestní, občanskoprávní, správní nebo jiné obdobné řízení anebo navrhují a schvalují právní
předpisy.
__________________________________
3)
4)

§ 17 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění zákona č. 183/1993 Sb.
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15
(1) Majetek uvedený v ustanovení § 10 příslušná organizační složka (§ 11) určí
a sepíše neprodleně poté, kdy se o takovém majetku dozvěděla; v případě věcí, které se
evidují v katastru nemovitostí České republiky, 26) současně zajistí, aby byl proveden zápis
do katastru nemovitostí. Pro účely provedení záznamu 27) do katastru nemovitostí je listinou
osvědčující příslušnost organizační složky 28) její ohlášení.
(2) Majetek uvedený v odstavci 1 není předmětem rozhodování podle ustanovení § 14
odst. 7 a je třeba jej bez zbytečného odkladu rozmístit u organizačních složek (§ 19), pokud to
zvláštní povaha majetku vyžaduje anebo jej tyto potřebují pro zabezpečení výkonu své
působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti. Z týchž důvodů anebo ve veřejném zájmu si
může příslušná organizační složka (§ 11) majetek ponechat u sebe. V ostatních případech věci
převede do vlastnictví právnických nebo fyzických osob, práva uplatní a další majetek účelně
zpeněží v souladu s tímto zákonem. Se zbylým majetkem, o který neprojevily zájem jiné
organizační složky ani právnické nebo fyzické osoby, naloží postupem, který upraví
prováděcí právní předpis. S majetkem, který stát nabyl v důsledku rozhodnutí soudu o uznání
a výkonu rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie, jímž bylo vysloveno propadnutí
nebo zabrání majetku nebo jeho části 28a), se naloží způsobem stanoveným v jiném právním
předpise 28b).
(3) Pozemky, které jsou majetkem podle odstavce 1 a zároveň tvoří zemědělský
půdní fond, příslušná organizační složka přednostně nabídne Státnímu pozemkovému
úřadu; to neplatí v případě pozemků tvořících jeden funkční celek s obytnými
a hospodářskými budovami a jinými stavbami, které neslouží zemědělské a lesní výrobě
nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, a dále pozemků tvořících součást
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dědictví, které stát nabyl nebo mu připadlo a v souvislosti s tím mu vznikla povinnost
uhradit dluh. Nepřijme-li Státní pozemkový úřad nabídku do 30 dnů od jejího doručení,
platí, že nemá o nabízené pozemky zájem a k pozdější akceptaci nabídky se nepřihlíží.
Příslušná organizační složka dále postupuje v souladu s odstavcem 2.
(34) Majetek podle odstavce 1 vede příslušná organizační složka (§ 11) v operativní evidenci
způsobem a za podmínek, které upraví prováděcí právní předpis, a to až do doby konečného
naložení s majetkem. Ponechá-li si majetek u sebe podle odstavce 2 věty druhé anebo
nepodaří-li se jí s majetkem naložit konečným způsobem do 2 let poté, kdy začala plnit úkoly
podle odstavce 1, operativní evidenci ukončí a postupuje podle ustanovení § 14 odst. 2; její
příslušnost se pak nadále řídí podle ustanovení § 9.
§ 20
(1) Pokud to tento zákon připouští, lze s majetkem nakládat také jednostranným
opatřením. Opatření je vždy písemné. Musí obsahovat určení organizačních složek, kterých
se týká, jakož i určení majetku, s nímž se nakládá, a musí v něm být stanoven den, jímž
nastávají účinky opatření. Opatření se doručuje dotčeným organizačním složkám a jejich
zřizovatelům, a nakládá-li se jím s věcí, která se eviduje v katastru nemovitostí České
republiky,26) rovněž příslušnému katastrálnímu úřadu.
(2) Opatření podle odstavce 1 mohou vydávat zřizovatelé organizačních složek
při výkonu funkce zřizovatele podle tohoto zákona a příslušné orgány Poslanecké sněmovny
a Senátu v souvislosti s rozhodováním o příslušnosti (§ 9).
(3) Ministerstvo financí může vydat opatření podle odstavce 1 v souvislosti
s rozhodováním o příslušnosti (§ 9 a 11) nebo v rámci kontroly (§ 49 odst. 54); opatření musí
obsahovat odůvodnění.
(4) Na vydání opatření podle tohoto zákona se nevztahují předpisy o správním řízení34)
a opatření nepodléhají přezkoumání soudem.
(5) Opatření podle tohoto zákona se pro účely katastrálních právních předpisů27)
považuje za rozhodnutí státního orgánu.
§ 47
(1) Fyzické osoby, které z titulu svých funkcí nebo pracovního zařazení
v organizačních složkách a v Pozemkovém fondu České republiky4) anebo z titulu pověření
vykonávat jménem státu jeho práva akcionáře činí právní a jiné úkony týkající se majetku
a plní další úkoly stanovené tímto zákonem, jsou povinny provádět tuto činnost s odbornou
péčí a postupovat podle tohoto zákona, dalších právních předpisů a vnitřních předpisů, jimiž
se hospodaření a nakládání s majetkem, popřípadě jeho správa řídí.
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 odpovídají za porušení stanovených povinností
a za škodu, která tím státu vznikla, v rozsahu trestněprávních, pracovněprávních
a občanskoprávních předpisů. Tím není dotčeno uplatňování odpovědnosti a sankcí vůči
organizačním složkám podle zvláštních právních předpisů.
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(3) Smluvním přenesením výkonu činností uvedených v odstavci 1 na jinou osobu
se odpovědnosti podle odstavce 2 nelze zprostit.
§ 48
(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy a vnitřními
předpisy při hospodaření s majetkem a při jeho správě u organizačních složek a Pozemkového
fondu České republiky4) provádějí věcně příslušné ústřední správní úřady a zřizovatelé těchto
organizačních složek; není-li jich, provádí kontrolu Ministerstvo financí (dále jen "kontrolní
orgány"). Nejvyšší kontrolní úřad podléhá kontrole podle zvláštních právních předpisů.
(2) Kontrolu v rámci organizační složky nebo Pozemkového fondu České republiky
provádějí kontrolní útvary, popřípadě dozorčí orgány (dále jen "kontrolní útvary").
(3) Kontrolní orgány provádějí v rozsahu podle odstavce 1 též kontrolu činnosti
kontrolních útvarů. Ministerstvo financí metodicky řídí, usměrňuje a kontroluje ostatní
kontrolní orgány a jejich prostřednictvím i kontrolní útvary.
§ 49
(1) Kontrolní metody, kontrolní postupy a vzájemné vztahy kontrolních orgánů
a kontrolovaných organizačních složek při provádění kontroly se řídí zvláštními právními
předpisy,65a) které upravují finanční kontrolu a její výkon, a pravidly obsaženými ve vnitřních
předpisech vydaných kontrolními orgány.
(2) Při kontrole u Pozemkového fondu České republiky se postupuje podle zvláštního
právního předpisu.66)
(32) Kontrolní orgány oznamují zjištěné nedostatky Ministerstvu financí.
(43) Kontrolní orgány spolupracují s orgány činnými v trestním řízení a dalšími
příslušnými orgány při zjišťování a prokazování případů porušení povinností při hospodaření
s majetkem nebo při jeho správě a plní oznamovací povinnost podle zvláštních právních
předpisů.67)
(54) Ministerstvo financí může z vlastního podnětu anebo na návrh jiného kontrolního
orgánu v závažných případech nedostatků při hospodaření s určitým majetkem svým
opatřením (§ 20) tento majetek organizační složce bez náhrady odejmout a určit jinou
organizační složku příslušnou s majetkem hospodařit (§ 9 a 11).
(65) Ustanovení odstavce 54 se nevztahuje na majetek, s nímž jsou příslušné
hospodařit Ústavní soud, soudy, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky,
Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu a Kancelář Veřejného ochránce práv.
________________________________
66)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 55
(1) Organizace nemají vlastní majetek; za podmínek stanovených tímto zákonem
nabývají majetek pro stát a jejich příslušnost hospodařit s majetkem (§ 8) se řídí ustanovením
§ 9. Vlastním jménem jednají v právních vztazích týkajících se majetku a účastní se řízení
před soudy a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku včetně řízení o určení, zda tu
vlastnické nebo jiné obdobné právo státu je, či není. Zvláštní právní předpis může stanovit,
ve kterých případech a za jakých podmínek se řízení před soudy a jinými orgány ve věcech
týkajících se tohoto majetku účastní přímo stát.
(2) Právní úkony organizací vyžadují ke své platnosti povolení výjimky, schválení
nebo předchozí souhlas v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (§ 44
a § 45 odst. 2). S majetkem, se kterým organizace hospodaří, lze nakládat opatřením (§ 20).
Ustanovení § 46, 47, 48, § 49 odst. 1, 32 a 43 a § 50 platí pro organizace obdobně.
(3) Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami a organizacemi a mezi
organizacemi navzájem se uskutečňuje na základě smlouvy,78) ustanovení § 19 odst. 2 platí
pro tuto smlouvu obdobně. Náležitosti smlouvy, podmínky úplatného nebo bezúplatného
nakládání s majetkem a další pravidla nakládání s majetkem v těchto případech upraví
prováděcí právní předpis.
(4) Konsolidační banka Praha, státní peněžní ústav, může za podmínek stanovených
tímto zákonem pro stát nabývat za úplatu cenné papíry a s předchozím souhlasem vlády
i majetkové účasti v jiných obchodních společnostech než akciových. Po předchozím
souhlasu vlády může založit obchodní společnost nebo se účastnit na jejím založení, vkládat
do obchodní společnosti majetek, s nímž je příslušná hospodařit, převádět cenné papíry
a nakládat s majetkovými účastmi v jiných obchodních společnostech než akciových. Pokud
Konsolidační banka Praha, státní peněžní ústav, nakládá s peněžitými pohledávkami,
ustanovení § 32 a 36 se nepoužijí.
(5) S cennými papíry, účastmi v jiných právnických osobách a sdruženích (§ 28 až 30)
a s právy z nich vyplývajícími, které organizace nabyly do dne účinnosti tohoto zákona,
se naloží v souladu s tímto zákonem.
§ 65
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou
a) podmínky pro podání žádosti o předchozí souhlas se zřízením organizační složky
a náležitosti zřizovací listiny (§ 4 odst. 2),
b) rozsah údajů potřebných pro účely oznámení vzniku, změny nebo zániku organizační
složky (§ 5 odst. 3),
c) způsob a podmínky vedení operativní evidence majetku (§ 15 odst. 34),
d) pravidla nakládání s majetkem mezi organizačními složkami (§ 19 odst. 1),
e) postup při nakládání s majetkem, o který neprojevily zájem jiné organizační složky
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ani právnické nebo fyzické osoby (§ 15 odst. 2, § 19 odst. 3),
f) zásady postupu při zjišťování zájemců o koupi majetku (§ 22 odst. 1),
g) náležitosti smlouvy, podmínky úplatného nebo bezúplatného nakládání s majetkem a další
pravidla nakládání s majetkem mezi organizačními složkami a organizacemi a mezi
organizacemi navzájem (§ 55 odst. 3),
h) postup stanovení veřejného zájmu pro možnost bezúplatného převodu majetku státu
(§ 22 odst. 2), a to zejména ve vztahu k majetku státu, na který byl před účinností tohoto
zákona zřízen vztah trvalého užívání (§ 59 odst. 1 a 2).
(2) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou podrobnější pravidla pro plnění
povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 Pozemkovým fondem České republiky.
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Platné znění části zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním
fondu), s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§ 6b
Hospodaření Fondu
(1) Fondu přísluší hospodaření s majetkem České republiky podle zvláštního právního
předpisu.14)
(2) Fond pravidelně kontroluje stav zásob jím nakoupených zemědělských výrobků
a potravin. O nakládání s majetkem, s nímž Fondu přísluší hospodařit, rozhoduje ředitel
Fondu v souladu se statutem Fondu.
(3) Fond může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry,
za jejichž splacení se stát zaručil, s výjimkou případů, kdy Fond nabývá cenné papíry
převodem výlučně od organizačních složek státu a státních organizací příslušných hospodařit
s majetkem státu,14) od akciových společností, jejichž akcionářem je Česká republika,
a od Pozemkového fondu České republiky a od akciových společností, jejichž akcionářem
je Česká republika.
(4) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 zajistí oddělené potvrzování plateb,
provádění plateb a účtování plateb podle zvláštního právního předpisu.15)
(5) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 provádí veškeré platby bezhotovostně
bankovním převodem na účet žadatele.
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Platné znění části zákona č. 320/2001 Sb., zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi
orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční
podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční
kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak
tyto předpisy1) stanoví.
(2) Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na kontrolu státního podniku vykonávanou
ministerstvem, které plní jménem státu funkci jeho zakladatele podle zvláštního právního
předpisu,2) a na kontrolu Pozemkového fondu České republiky podle zvláštního právního
předpisu.1)
(3) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na kontrolu vykonávanou Nejvyšším
kontrolním úřadem na kontrolu hospodaření s majetkem zvláštního charakteru2a)
a na přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků podle zvláštních právních
předpisů3) a dále na kontrolu právnických osob, k nimž stát nebo územní samosprávné celky
plní funkci zakladatele podle zvláštních právních předpisů,4) s výjimkou kontroly poskytované
veřejné finanční podpory podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.
_______________________________________________________________
1)

Například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů.
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Platné znění části zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§9
(1) Úřad může vystupovat za stát jako vedlejšího účastníka v občanském soudním
řízení před soudy v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní
organizace podle zvláštního právního předpisu9) anebo ke kterému vykonává správu
Pozemkový fond České republiky (dále jen "Pozemkový fond") podle zvláštního právního
předpisu,10) má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení.
8)

(2) Pokud Úřad vystupuje za stát podle odstavce 1, jedná jménem státu. Jeho jednání
zahrnuje veškeré procesní úkony, které v řízení podle zvláštního právního předpisu může činit
vedlejší účastník.
(3) Do řízení Úřad vstupuje z vlastního nebo jiného podnětu anebo na výzvu účastníka
řízení učiněnou prostřednictvím soudu. Nepovažuje-li podnět nebo výzvu za opodstatněné,
vyrozumí o tom s uvedením důvodů toho, kdo podnět podal, popřípadě prostřednictvím soudu
účastníka, který výzvu učinil.
______________________________________________________________
10)
§ 17 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

§ 13
(1) Úřad na základě žádosti organizačních složek a státních organizací nebo
Pozemkového fondu zpracovává písemná právní stanoviska v jednotlivých věcech týkajících
se majetku.
(2) O zpracování právního stanoviska podle odstavce 1 lze Úřad požádat tehdy,
odůvodňuje-li to zásadní význam nebo složitost věci.
§ 13c
Právní pomoc podle § 13a nelze poskytnout,
a) jestliže žalobcem je stát, státní organizace nebo Pozemkový fond nebo státní organizace,
b) jedná-li Úřad v řízení podle § 3, 4, 6, 7, 9, 11 nebo § 13d,
c) vystupuje-li Úřad v řízení za stát jako příslušná organizační složka (§ 18, 19).
§ 13d
(1) Úřad může vystupovat v řízení o určení vlastnického práva k majetku obce
(§ 13a odst. 2) za stát jako vedlejšího účastníka8) vedle obce, má-li stát právní zájem
na výsledku takového řízení. § 9 odst. 2 platí pro tento případ obdobně.
(2) Postup podle odstavce 1 nelze použít,
a) je-li účastníkem řízení stát, státní organizace nebo Pozemkový fond nebo státní
organizace, nebo
b) jedná-li Úřad v řízení podle § 3, 4, 6, 7, 9 nebo § 11.
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§ 20
(1) Věcí týkající se majetku je pro účely tohoto zákona rovněž věc týkající se závazku
státu nebo závazku státní organizace.
(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, rozumí se věcí týkající se majetku,
vlastnického práva státu, závazku státu, závazku státní organizace nebo majetku obce
i případy, kdy někdo tvrdí anebo popírá, že se jedná o majetek, vlastnické právo státu,
závazek státu, závazek státní organizace nebo majetek obce.
(3) Pokud se v tomto zákoně hovoří o příslušnosti hospodařit s majetkem na straně
organizačních složek a státních organizací a o správě majetku na straně Pozemkového fondu,
rozumí se tím i případy, kdy tuto příslušnost nebo správu někdo tvrdí anebo popírá, popřípadě
kdy je podmíněna určením, že se jedná o majetek.
§ 25
(1) Jedná-li Úřad v řízení jménem státu (§ 3, 4, 6, 7, 9) anebo se v řízení přímo účastní
(§ 11), postupuje v rámci právních předpisů vždy tak, aby účinně hájil majetkové zájmy státu
a dodržování základních povinností při hospodaření s majetkem.
(2) Všechny organizační složky, státní organizace a Pozemkový fond a státní
organizace včas a v úplnosti poskytují Úřadu informace, údaje, podklady a součinnost,
nezbytné pro řízení, v němž Úřad jedná jménem státu anebo ve kterém se přímo účastní, a pro
zpracování právních stanovisek (§ 13), pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní
smlouva, kterou je stát vázán a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce
mezinárodních smluv, nestanoví jinak.
(3) Úřad včas a v úplnosti poskytuje příslušným organizačním složkám informace,
údaje a podklady, pokud se týkají řízení, ve kterém Úřad jedná (§ 3, 4, 6, 7), a jsou přitom
potřebné zejména pro jejich řádné hospodaření s majetkem.
(4) Za jednání v řízení podle ustanovení § 3 a 4 a podle ustanovení § 6 a 7 neposkytují
příslušné organizační složky Úřadu peněžité plnění. To platí obdobně, jestliže Úřad zpracuje
právní stanovisko pro organizační složku, státní organizaci nebo Pozemkový fond nebo státní
organizaci.
(5) Pokud Úřad jedná v řízení podle ustanovení § 3 a 4 nebo podle ustanovení § 6 a 7,
hradí hotové výdaje bezprostředně související s tímto jednáním ze svého rozpočtu. Ostatní
náklady řízení a náhrady nákladů řízení včetně soudních poplatků a uložených záloh
na náklady důkazu hradí příslušná organizační složka.
(6) Pokud soud, rozhodčí orgán, správní úřad nebo jiný orgán rozhodl v řízení, kde
Úřad jednal podle ustanovení § 3 a 4 nebo podle ustanovení § 6 a 7, o náhradě nákladů řízení
ve prospěch příslušné organizační složky, odvede příslušná organizační složka na příjmový
rozpočtový účet Úřadu částku ve výši odpovídající nákladům řízení hrazeným Úřadem podle
odstavce 5 první věty.
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§ 29
(1) Úřad je počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušný hospodařit
s veškerým majetkem, s nímž ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly příslušné hospodařit
okresní úřady nebo Ministerstvo financí podle ustanovení § 11 odst. 2 a 4 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
a se kterým do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nenaložily. To platí obdobně o právech,
která s tímto majetkem souvisejí a se kterými byly okresní úřady nebo Ministerstvo financí
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit podle § 9 uvedeného zákona.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na majetek, s nímž se podle zvláštního
právního předpisu stává příslušnou hospodařit Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na majetek, který přechází do správy
Pozemkového fondu podle zvláštního právního předpisu, jakož i na práva, která podle
zvláštního právního předpisu přecházejí na Pozemkový fond.
(43) Úřad počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plní úkoly podle ustanovení
§ 38 zákona uvedeného v odstavci 1 u všech závazků státu souvisejících s majetkem
uvedeným v odstavci 1, pokud tyto úkoly k uvedenému dni plnily okresní úřady nebo
Ministerstvo financí, s výjimkou závazků, u nichž má tyto úkoly podle zvláštního právního
předpisu plnit Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, jakož i závazků, které
podle zvláštního právního předpisu přecházejí na Pozemkový fond.
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Platné znění části zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§ 72
Rostlinolékařská správa
(1) Rostlinolékařská správa je správní úřad rostlinolékařské péče s působností
na území České republiky, zřízený zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,50) a podřízený
ministerstvu.
(2) Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní
úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku
rostlinolékařské péče podle zvláštního předpisu Evropské unie.1)
(3) Rostlinolékařská správa je organizační složkou státu51) a účetní jednotkou. Sídlem
rostlinolékařské správy je Praha. V jejím čele je ředitel, jehož jmenování a odvolání se řídí
služebním zákonem.52) Organizaci rostlinolékařské správy upravuje organizační řád, který
vydává ředitel rostlinolékařské správy.
(4) Rostlinolékařská správa vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona
ve věcech
a) ochrany rostlin a rostlinných produktů podle § 5 a 6,
b) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních
škodlivých organismů podle § 7 až 13, § 15 až 17, § 19, 21, 22, § 25 až 30,
c) přípravků a dalších prostředků,
d) mechanizačních prostředků, provozování technických zařízení k hubení škodlivých
organismů a označování dřevěného obalového materiálu,,
e) rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování
mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut podle
§ 74 až 78,
f) odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti k jejich výkonu podle § 79,
§ 81 až 83 a § 86.
(5) Rostlinolékařská správa dále
a) sleduje výskyt škodlivých organismů a poruch na pozemcích a v objektech, kde se pěstují,
skladují nebo zpracovávají rostliny nebo rostlinné produkty,
b) sleduje účinnost geneticky modifikovaných organismů využívaných v ochraně rostlin
a rezistenci škodlivých organismů k přípravkům a dalším prostředkům a k produktům
geneticky modifikovaných organismů,
c) se vyjadřuje k žádostem fyzických a právnických osob o jejich pověření ministerstvem
k provádění odborných rostlinolékařských činností podle § 71 odst. 1 písm. b) a c)
a provádí odborný audit pověřených osob podle pokynů ministerstva,,
d) vyhodnocuje informace o nežádoucích účincích registrovaných přípravků a dalších
prostředků,
e) rozhoduje o určení, zda jde o přípravek nebo další prostředek nebo jiný výrobek,
f) vydává v rámci své působnosti na žádost odborné posudky nebo stanoviska,
g) zabezpečuje a provádí rostlinolékařskou diagnostiku,
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h) potvrzuje na základě provedených úředních zkoušek rezistenci, popřípadě jinou účinnost
odrůd rostlin proti škodlivým organismům v případech, kdy použití takových odrůd je
jedním z mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 odst. 1 písm. a), c) nebo d)
proti těmto škodlivým organismům; tím není dotčeno hodnocení rezistence odrůd proti
škodlivým organismům ve zkouškách ke zjištění užitné hodnoty odrůd prováděných
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle zvláštního zákona,6)
i) rozhoduje o pověření fyzické nebo právnické osoby provedením některých odborných
činností podle tohoto zákona v rozsahu svých kompetencí, a to na základě její žádosti,
pod svým dohledem a pod podmínkou, že bude zajištěna objektivita výsledků a že tato
osoba splňuje minimální kvalifikační předpoklady pro výkon určité odborné činnosti,
j) vyhlašuje opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů stanovených
bezprostředně závaznými předpisy Evropské unie a plní další úkoly vyplývající pro ni
z těchto předpisů nebo rozhodnutí,
k) navrhuje ministerstvu udělení výjimek podle § 71 odst. 2,
l) vykonává působnost národních referenčních laboratoří podle § 6a odst. 1,
m)monitoruje a ověřuje vliv přípravků na ošetřené plodiny, rostlinné produkty a účinky
na škodlivé organismy..
(6) Rostlinolékařská správa zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
Věstník, v němž zveřejňuje informace o dokumentech z oblasti rostlinolékařské péče
vydaných orgány Evropské unie a jinými mezinárodními institucemi, informace o výskytu
škodlivých organismů, přehledy o registraci přípravků a dalších prostředků v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na
trh67), přehledy provozovatelů kontrolního testování mechanizačních prostředků a jiné
významné informace pro veřejnost a vyhlašuje opatření proti zavlékání a rozšiřování
nebezpečných škodlivých organismů..
(7) Rostlinolékařská správa je v rozsahu své působnosti oprávněna získávat na žádost
od organizačních složek státu, zejména od orgánů ochrany veřejného zdraví, Státní veterinární
správy a celních úřadů, a od orgánů územních samosprávných celků včetně živnostenských
úřadů informace související se zajišťováním své činnosti.
(8) Rostlinolékařská správa je při výkonu své působnosti oprávněna v nezbytném
rozsahu a bezúplatně využívat údajů katastrů nemovitostí a Pozemkového fondu České
republiky.
(9) Rostlinolékařské správě jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku
rostlinolékařské péče ze základního registru obyvatel52a) referenční údaje, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil.
(10) Rostlinolékařská správa v rozsahu své působnosti poskytuje informace
a spolupracuje s organizačními složkami státu a orgány územních samosprávných celků
a se zájmovými a profesními sdruženími.
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(11) Rostlinolékařská správa sděluje Komisi
a) fyzické nebo právnické osoby, které pověřila provedením některé odborné činnosti podle
§ 10, 15, 17, 22 a § 28 až 30,
b) aktuální úřední postupy pro provádění rostlinolékařské kontroly podle § 15 a 22,
c) na její žádost podrobnosti o původu dodávky rostlin, rostlinných produktů a jiných
předmětů, odeslané z území České republiky, která byla na území jiného členského státu
Evropské unie shledána za dodávku nesplňující opatření tohoto zákona proti šíření
škodlivých organismů, o veškerých úkonech rostlinolékařské péče včetně odborného
šetření, kontroly a opatření, kterým byla tato dodávka na území České republiky
podrobena, a místa určení případných dalších dodávek odeslaných ze stejného místa
původu za určitou dobu,
d) a ostatním členským státům Evropské unie do 1. září každého roku přehled dovozů
a přemístění, povolených podle § 8 odst. 1, za období jednoho roku končící 30. červnem,
a každý výskyt škodlivých organismů podle § 7 odst. 1 a 3, který byl v témže období
potvrzen na rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, které bylo podle
§ 8 odst. 1 povoleno dovézt a nebo přemístit,
e) a ostatním členským státům Evropské unie opatření podle § 8 odst. 1, která stanoví
pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, u nichž je požadováno uvolnění
ze zvláštního režimu přechovávání a manipulace [§ 8 odst. 1 písm. e)]; to se nevztahuje
na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené prováděcím právním
předpisem,
f) název úřadu vykonávajícího rostlinolékařskou péči na území České republiky.
(12) Rostlinolékařská správa dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle
zvláštního právního předpisu52b) v souladu s předpisy Evropské unie v rozsahu stanoveném
podle zvláštních právních předpisů52c).
(13) Rostlinolékařská správa dále provádí pro ministerstvo odborné a kontrolní
činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle zákona o zemědělství52c).
(14) Rostlinolékařská správa dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona
o zemědělství52d) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní
systém52e).

76

Platné znění části zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením
navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené
výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové
péče podle zvláštního právního předpisu68). Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany
přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69) je od poplatků podle této položky
osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu
kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků
podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské
společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále
občanská sdružení a odborové organizace5), a Pozemkový fond České republiky jde-li
o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti
s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku
souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního
právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů70).
4. Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny úkony prováděné
v souvislosti s privatizací nemovitého zemědělského majetku státu, jehož správcem je
Pozemkový fond ČR.
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Platné znění části zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, s vyznačením navrhovaných
změn:
___________________________________________________________________________
§5
(1) Poslanci nebo senátorovi, který zastupuje stát v řídících, dozorčích nebo
kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní má stát, jím ovládané
právnické osoby, Česká národní banka, nebo všechny tyto osoby společně, podíl nebo
hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna.
(2) Veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2 odst. 1 písm. l) a m), který zastupuje kraj
nebo obec v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby,
pokud v ní kraj nebo obec má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna.
(3) S funkcí poslance nebo senátora jsou neslučitelné funkce vykonávané
v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru k České republice, pokud jde o funkce
jmenované nebo o funkce, v nichž se při výkonu státní správy rozhoduje,
a) na ministerstvu nebo na jiném správním úřadu,
b) na státním zastupitelství nebo soudu,
c) v bezpečnostních sborech5), ozbrojených silách České republiky, Nejvyšším kontrolním
úřadu, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu,
v Pozemkovému fondu České republiky nebo jiných státních fondech a v Kanceláři
Veřejného ochránce práv.
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Platné znění části zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§1
Předmět úpravy
a)

b)
c)
d)

(1) Tento zákon upravuje
elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, Pozemkového
fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu,
České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů
(dále jen „orgán veřejné moci“) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické
úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické
úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek,
dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob
prostřednictvím datových schránek,
informační systém datových schránek,
autorizovanou konverzi dokumentů1) (dále jen „konverze“).
(2) Tento zákon se nevztahuje na dokumenty, které obsahují utajované informace2).
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Platné znění části zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 22d
Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení je povinna vydat na žádost plátce
pojistného potvrzení o stavu jeho závazků týkajících se pojistného, penále a přirážky
k pojistnému. Tuto povinnost má okresní správa sociálního zabezpečení též na základě
žádosti, stanoví-li tak zvláštní zákon22b). Má-li plátce pojistného dluh, uvede se v tomto
potvrzení výše tohoto dluhu a údaj o dluhu na pojistném včetně záloh, dluhu na penále
a dluhu na přirážce k pojistnému; zvlášť se přitom uvede výše zůstatku dluhu, jehož placení
bylo povoleno ve splátkách.
_____________________________
22b) Například zákon č. …/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů.
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Platné znění části zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
Poznámka
§9
(1) Poznámku zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo
oznámení soudu, správce daně, správce podniku, vyvlastňovacího úřadu11), soudního
exekutora, osoby oprávněné provádět veřejné dražby podle zvláštního právního předpisu, 5a)
insolvenčního správce, Státního pozemkového úřadu, jiného správního orgánu, či
k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána
a) na základě návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti a zřízením
soudcovského zástavního práva na nemovitosti,6) na základě exekučního příkazu k prodeji
nemovitosti,6c) exekučního příkazu k prodeji podniku,6d) na základě usnesení o nařízení
výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti a o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem
podniku,6a) na základě usnesení o dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti,6b) na základě
vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru
nemovitostí ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka7), na základě usnesení o nařízení
předběžného opatření10), na základě oznámení o uzavření smlouvy o provedení dražby
nedobrovolné5a), na základě žádosti o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám podané
u příslušného vyvlastňovacího úřadu11), na základě oznámení Státního pozemkového
úřadu o zahájení pozemkových úprav, na základě pravomocného rozhodnutí Státního
pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav, na základě pravomocného
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv 11a)
nebo na základě jiného rozhodnutí, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo
jiného oprávněného nakládat s předmětem práva zapsaným v katastru, nebo se kterým zákon
takové omezení spojuje,
b) na základě podaného žalobního návrhu, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud vydal
takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl
být proveden záznam do katastru podle § 7, pokud se na jeho základě nezapisuje poznámka
spornosti podle § 9a, nebo na základě podané žádosti, kterou se žadatel domáhá, aby
správní orgán vydal takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru,
na jehož základě by mohl být proveden záznam do katastru podle § 7,
c) na základě usnesení o nařízení exekuce,6e) pokud povinným není stát,
d) na základě rozhodnutí o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat
s majetkovou podstatou nebo může dlužník nakládat s majetkovou podstatou pouze se
souhlasem předběžného insolvenčního správce7),
e) na základě vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku7),
f) na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu.
(2) Při zápisu poznámkou se postupuje přiměřeně podle § 8.
(3) Zápis poznámky podle odstavce 1 písm. c) a její výmaz bezodkladně zajistí
katastrální úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nachází soud, který usnesení o nařízení
exekuce vydal, ke všem listům vlastnictví v České republice, na kterých je osoba označená
jako povinný vedena jako vlastník nebo spoluvlastník nemovitostí. Ustanovení § 12 se
nepoužije.
(4) Pro zápis poznámky podle odstavce 1 písm. d) a e), týká-li se majetkové podstaty
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dlužníka, a pro zápis poznámky podle odstavce 1 písm. f) platí obdobně ustanovení
odstavce 3.
_____________________________
11a) § 9 odst. 7, § 9 odst. 13 a § 11 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.
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Platné znění části zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné
osoby, s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________

§1
(1) Tento zákon upravuje podmínky převodu majetku státu, k němuž mají právo
hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy a jiné státní organizace (dále jen "podnik")
nebo majetku státu ve správě Pozemkového fondu České republiky, jakož i podmínky
převodu majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob, a to na české nebo
zahraniční právnické nebo fyzické osoby (dále jen "privatizace").
(2) Tento zákon se použije obdobně na majetek podniků zahraničního obchodu
a účelových organizací zahraničního obchodu i na jejich majetkové účasti na podnikání jiných
právnických osob.
(3) Podmínky převodu majetku státu stanovené tímto zákonem se nevztahují
na majetek, který podle ústavních nebo zvláštních zákonů může být jen ve vlastnictví státu.
§ 10a
(1) Rozhodnutí o privatizaci podniku obsahuje
a) identifikaci projektu,
b) označení schválené metody privatizace,
c) účetní hodnotu majetku jednotlivých samostatně privatizovaných jednotek odpovídající
privatizačnímu projektu, který byl tímto rozhodnutím určen k realizaci,
d) v případě existence majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely jeho účetní hodnotu
po odečtení případných výnosů z jeho realizace a způsob naložení s tímto majetkem,
e) případnou skutečnost, že s převodem privatizovaného majetku je spojen vznik nového
závazku nabyvatele, s uvedením jeho rozsahu a sankcí za jeho neplnění,
f) případnou skutečnost, že privatizační projekt nebo jeho část bude realizována Pozemkovým
fondem České republiky za stát Státním pozemkovým úřadem,
g) případnou skutečnost, že v rámci privatizačního projektu jsou bezúplatně převáděny
víceúčelové sklady a majetek civilní ochrany,
h) případnou skutečnost, že ministerstvo jménem státu uzavře, na základě rozhodnutí vlády,
s nabyvatelem smlouvu o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků
vzniklých před privatizací,
i) případné další podmínky realizace privatizačního projektu.
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(2) Rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem předem určenému nabyvateli obsahuje
kromě náležitostí uvedených v odstavci 1
a) nabyvatele privatizovaného majetku s uvedením jeho identifikačního čísla osoby nebo
rodného čísla,
b) způsob stanovení kupní ceny; je-li kupní cena stanovena dohodou, uvede se absolutní
částka,
c) platební podmínky, včetně jejich zajištění.
(3) Rozhodnutí o privatizaci veřejnou soutěží obsahuje kromě náležitostí uvedených
v odstavci 1
a) podmínky veřejné soutěže a kritéria pro posouzení jejich splnění,
b) vymezení okruhu účastníků soutěže.
(4) Rozhodnutí o privatizaci vložením privatizovaného majetku do obchodní
společnosti s následnou privatizací jejích obchodních podílů anebo akcií a rozhodnutí
o privatizaci majetkové účasti státu obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 1
a) způsob privatizace akcií (obchodních podílů) vyjádřený procentními podíly jednotlivých
metod privatizace akcií (obchodních podílů), případně procentní podíly prodávané
jednotlivým nabyvatelům,
b) zrušeno
c) případnou změnu v návrhu obsazení orgánů obchodní společnosti,
d) při prodeji akcií (obchodního podílu) za dohodnutou kupní cenu cenu jedné akcie
(obchodního podílu) nebo dohodnutou celkovou cenu.
(5) Přílohou privatizačního projektu vybraného rozhodnutím o privatizaci k realizaci je
soupis nemovitého majetku podle údajů katastru nemovitostí České republiky.4c)
(6) V rozhodnutí o privatizaci, kterým se schvaluje privatizační projekt na účast, lze
uložit, že oprávněným osobám bude prodán, popř. vydán majetek, na jehož vydání jim vznikl
nárok podle zvláštních právních předpisů.2) Toto rozhodnutí zajistí ministerstvo, které
v příslušné akciové společnosti vykonává jménem státu práva akcionáře.4d)
§ 12
(1) Privatizovaný majetek netvoří součást státního rozpočtu a lze jej použít pouze
k účelům stanoveným zákonem.
(2) Privatizovaný majetek může být použit v souladu s rozhodnutími o privatizaci,
zejména k těmto způsobům privatizace
a) k založení akciové nebo jiné obchodní společnosti5) a k nakládání majetkovými účastmi
na těchto společnostech,
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b) k prodeji majetku podniku nebo jeho části,
c) k převodu privatizovaného majetku na obce,
d) k převodu privatizovaného majetku pro účely nemocenského a důchodového pojištění,.
e) k převodu privatizovaného majetku na právnické osoby zřízení zvláštními zákony,5a) jde-li
o majetek sloužící zemědělské výrobě.
(3) Z privatizovaného majetku lze hradit nároky oprávněných osob podle zvláštních
předpisů.2)
(4) Privatizovaného majetku lze použít k plnění závazků podniků určených
k privatizaci.
______________________________________________________________
5a)
Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.

§ 19
(1) Ke dni účinnosti smlouvy nebo vkladu je stát, jehož jménem jedná ministerstvo,
povinen předat a nabyvatel převzít věci zahrnuté do privatizovaného majetku. O převzetí se
sepíše zápis podepsaný oběma stranami.
(2) Předáním majetku přechází na nabyvatele nebezpečí škody na těchto věcech.
(3) Vlastnické právo k věcem z privatizovaného majetku přechází na nabyvatele dnem
sjednané účinnosti smlouvy nebo při vkladu nemovitého majetku do obchodní společnosti
dnem vzniku této společnosti nebo ve veřejné dražbě příklepem licitátora, s výjimkou případů
upravených zvláštním předpisem.8) Do katastru nemovitostí se v těchto případech provádí
zápis záznamem.9)
(4) Práva třetích osob k majetku, který je předmětem prodeje nebo vkladu podle tohoto
zákona, nejsou dotčena, s výjimkou ustanovení § 45 odst. 7.
(5) Vznikne-li při realizaci rozhodnutí o privatizaci podílové spoluvlastnictví, nemůže
nabyvatel uplatňovat vůči státu nebo Pozemkovému fondu České republiky předkupní právo
podle zvláštních předpisů.10)
(6) Je-li majetek privatizován veřejnou dražbou, platí pro předání a převzetí věcí
zahrnutých do privatizovaného majetku, jakož i pro přechod pohledávek a závazků
souvisejících s privatizovaným majetkem zvláštní právní předpis.5b)
§ 24
(1) Právo na nabytí kupónu má každý občan České republiky s trvalým pobytem
na jejím území, který nejpozději v posledním dni lhůty stanovené ministerstvem financí
pro zaregistrování kupónové knížky dovrší osmnáctý rok svého věku.
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(2) Celkový rozsah uspokojených objednávek akcií pro jednoho majitele kupónu
a jednu privatizační vlnu činí nejvýše 1000 investičních bodů.
(3) Každý majitel kupónu příslušné emise je oprávněn použít investiční body
v příslušné privatizační vlně
a) na koupi akcií kterékoliv akciové společnosti, jejímž akcionářem je Fond, zařazené
pro tento účel do seznamu akcií akciových společností (§ 24c odst. 2),
b) na koupi akcií kterékoliv akciové společnosti, jejímž akcionářem je Pozemkový fond České
republiky, zařazené pro tento účel do seznamu akcií akciových společností (§ 24c odst. 2),
cb) k získání účasti na investičních fondech,10a) zařazených pro tento účel do seznamu
ministerstva financí, nebo k získání podílu na majetku podílových fondů10a) zřízených
pro příslušnou privatizační vlnu investičními společnostmi (dále jen "podílové fondy"),
zařazených pro tento účel do seznamu ministerstva financí.
(4) Způsoby použití investičních bodů uvedené v odstavci 3 lze uplatnit souběžně.
(5) Způsobem uvedeným v odstavci 3 písm. cb) lze investiční body použít pouze
v časovém období před zahájením privatizační vlny, které stanoví ministerstvo financí
v dohodě s ministerstvem (dále jen "předkolo").
(6) Pokud se podílové fondy podle odstavce 3 písm. cb) zřizují jako fondy otevřené,
může podílník uplatnit právo na zpětný prodej podílového listu nejdříve po uplynutí
jednoho roku od předání akcií nakoupených za investiční body podílovému fondu.
10a)
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Platné znění části zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon
o zrušení Fondu národního majetku), s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________________
§5
(1) V souladu s rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu 2) po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona přísluší ministerstvu hospodařit s majetkem zrušených státních
podniků nebo jiných státních organizací nebo s vyňatými částmi tohoto majetku, jakož
i s majetkem, který na ministerstvo přejde z Pozemkového fondu České republiky.
(2) O majetku, se kterým přísluší hospodařit ministerstvu a na který je vydáno
rozhodnutí o privatizaci, vede ministerstvo zvláštní evidenci.
(3) Majetek určený k privatizaci, výnosy z prodeje tohoto majetku a zisk z účasti státu
v obchodních společnostech lze použít pouze k těmto účelům:
a) k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů, 3)
b) na základě rozhodnutí o privatizaci
1. k vložení do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a k nakládání
s účastmi na těchto společnostech,
2. k prodeji majetku podniku nebo jeho části nebo k prodeji majetkové účasti v obchodní
společnosti,
3. k převodu na obce, na dobrovolné svazky obcí nebo na kraje,
4. k převodu pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a státní politiky
zaměstnanosti,
5. k převodu na Nadační investiční fond pro účely podpory nadací určených Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu České republiky na návrh vlády, nebo
6. k převodu na Pozemkový fond České republiky, jde-li o majetek sloužící zemědělské
výrobě, nebo
76. k převodu na obecně prospěšné společnosti,
c) v souladu s rozhodnutím vlády
1. k plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných
zástavním právem,
2. k financování výdajů na činnost státních podniků, jejichž část byla zprivatizována a které je
nezbytně nutné zachovat, zejména z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob podle
zvláštních právních předpisů,
3. k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených
dosavadní činností podniku,
4. k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod
způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území
a k úhradě nákladů spojených se záchranou klenotů naší národní identity a architektonického
dědictví České republiky,
5. k převodu do státního rozpočtu v případě, kdy rozpočtované příjmy pojistného
na důchodové pojištění včetně příjmů z penále a pokut připadajících na důchodové pojištění
spolu s částkou z výnosu daně z přidané hodnoty započítávanou pro případný převod
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ze státního rozpočtu do státních finančních aktiv na účet rezervy pro důchodovou reformu 5)
budou nižší než rozpočtované výdaje na dávky důchodového pojištění včetně výdajů
spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového
pojištění; rozpočtovaná částka se převede do výše předpokládaného skutečného rozdílu podle
části věty před středníkem,
6. k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury,
7. k převodu na Státní fond rozvoje bydlení,
8. k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených
vládou.
d) k nákupu majetku a majetkových účastí, ke kterým má stát předkupní právo,
e) k úhradě nákladů spojených s restitučními a privatizačními soudními spory, které je
povinno hradit ministerstvo, k úhradě nákladů spojených se soudními spory a správními
řízeními vyplývajícími z uplatňování zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu
k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů,
případně i k úhradě souvisejících škod způsobených ministerstvem a před 1. lednem 2006
Fondem a k úhradě nákladů spojených s vypořádáním mimosoudních dohod uzavřených mezi
ministerstvem a osobami, které se vůči České republice domáhají uspokojení nároků
vzniklých jim v důsledku nesprávného či nezákonného postupu ministerstva a před 1. lednem
2006 Fondu při převodech majetku státu na jiné osoby a které ministerstvo uznalo z důvodu
jejich nespornosti,
f) k úhradě poplatků spojených s prodejem akcií na regulovaném trhu cenných papírů, nebo
prostřednictvím zprostředkovatele,
g) k úhradě nákladů ministerstva spojených s projednáváním a realizací privatizačních
projektů a rozhodnutí o privatizaci a k úhradě nákladů spojených s údržbou a opravami
majetku, který po jeho privatizaci přešel od jeho nabyvatelů zpět do vlastnictví České
republiky; k úhradě nákladů spojených se správou aktiv a pasiv po zaniklé České konsolidační
agentuře, jakož i k úhradě nákladů spojených se správou aktiv a pasiv, která přešla nebo
přejdou na ministerstvo v souvislosti se zrušením nebo zánikem dalších transformačních
institucí nebo organizací, které se podílely na přípravě a realizaci procesu privatizace majetku
státu.
(4) Ministerstvo je povinno při postupu podle odstavců 1 a 2 dodržovat pravidla
pro poskytování veřejných podpor, která vyplývají z přímo použitelných předpisů Evropských
společenství.
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