VEŘEJ NÁ
NABÍ DKA
POZE MKŮ
URČENÝCH
K PŘEVODU
OPRÁVNĚNÝ M OS OBÁ M A PRÁVNÍ M NÁS TUPCŮ M P ODLE
ZÁKONA č. 229/ 1991 Sb., V ÚPLNÉ M ZNĚNÍ ( ZÁKON O PŮDĚ),
UVEŘEJ NĚNÁ STÁTNÍ M POZE MKOVÝ M ÚŘADE M DNE 20. 3. 2015
1) Opr ávněné osoby a právní nást upci žádají pí semně o nabí zené poze mky a současně
dokl ádají své nár oky na mí st ně přísl ušné m Kr ajské m poze mkové m úř adu ( KPÚ) nebo
pobočce KPÚ, kt eré poze mek nabí zí. Lze t ak uči nit nej později do j ednoho měsí ce od
zveřej nění nabí dky na úřední desce obecní ho úřadu. Podl e ust anovení § 11a odst. 7
zákona o půdě žádost o nabí dnut ý poze me k musí být doručena na určenou adres u
včas a musí mí t pí se mnou f or mu. Ji nak j e nepl at ná. Adr esa pr o dor učení (tj. určená
adresa) j e uvedena na sezna mu poze mků vyvěšené m na úř ední desce obce. Ko mpl et ní
sezna m dor učovací ch adres j e zveřej něn na webových stránkách SPÚ ( htt p://spucr. cz).
U nabí dky poze mků vyhl ášené na úřední desce obecní ho úřadu dne 20. 3. 2015 musí
být žádosti doručeny KPÚ či pobočce do 20. 4. 2015 do 17. 00 hodi n. Tat o mezní l hůt a
se t ýká i žádostí podaných faxe m nebo v el ektronické podobě.
a) K žádosti uči něné f axe m nebo v el ektroni cké podobě nel ze při hlí žet v pří padě, že
nebude dopl něna nej později do 3 pr acovní ch dnů ( od dor učení t ét o žádosti faxe m nebo
v el ektroni cké podobě) dor učení m ori gi nál u žádosti v pí se mné f or mě na ur čenou
adresu. Ori gi nál žádosti musí být shodného znění a s vl ast nor uční mpodpi se mžadat el e
nebo j eho zást upce. Zástupce žadat el e dokl ádá současně ori gi nál pl né moci nebo j ejí
úředně ověřenou kopii. V pří padě, že ori gi nál pl né moci nebo j ejí úředně ověřená
kopi e nebudou dol oženy současně s ori gi nál em žádosti, nebude k t ét o žádosti
při hl édnut o.
b) V pří padě, že žádost byl a dor učena žadat el e m v uvedené mezní l hůt ě (do 20. 4. 2015)
dat ovou schránkou nebo e- mail e m ve f or mát u pdf ( Port abl e Docu ment For mat ) a
opatřena zar učený m el ektroni cký m podpi se m žadat el e, dodání listi nného ori gi nál u se
nepožaduj e.
c) Jestliže žádost byl a dor učena zást upce m žadatel e v uvedené mezní l hůt ě ( do 20. 4.
2015) dat ovou schránkou nebo e- mail e m ve f ormát u pdf ( Port abl e Docume nt For mat )
a opatřena zar učený m el ektroni cký m podpi se m zást upce žadat el e a současně byl a k
žádosti přil ožena pl ná moc se zar učený mel ektronický m podpi se mžadat el e, popř. pl ná
moc konvert ovaná podl e ust. § 22 zák. č. 300/ 2008 Sb., ve znění pozděj ších předpi sů,
dodání listi nného ori gi nál u se nepožaduj e.
d) Dodání listi nných ori gi nál ů podl e pí s m. a) může být nahrazeno dor učením dl e pí s m. b)
nebo c).
2) Žádost o poze mek z veřej né nabí dky musí obsahovat neza měnit el né údaj e o nár oku, kt er ý
má být poze mke m zcela nebo zčásti uspokoj en, ne mohou v ní být žádány poze mky
o vyšší cel kové ceně, než koli k či ní nár oky uvedené v žádosti ( nebo v několi ka
žádost ech o poze mky na různých pr acovi ští ch KPÚ či pobočkách) na základě t éže veř ej né
nabí dky. V opačné m případě j e žádost nepl at ná (při upl at nění ví ce žádostí j sou všechny
t yt o žádosti nepl at né) a nel ze k ní při hlí žet.
3) K převodu l ze upl at nit nár oky na př evod ji ného poze mku podl e ust anovení § 11a odst. 1
zákona o půdě. Tyt o nár oky mohou upl at nit:
a) Oprávněné osoby, uvedené v § 11a odst. 1 zákona o půdě a j eji ch dědi cové.
Opr ávněné osoby a j ejich dědi cové mají právo na př evod ji ných pozemků časově
neo mezeno.
b) Pří buzní v ř adě pří mé, manžel, part ner nebo s our ozenec osoby uvedené v pí s m. a),
kt erá na ně právo na bezúpl at ný př evod ji ného poze mku podl e § 11a odst.1), převedl a.
Tyt o osoby mají právo na převod ji ných poze mků časově neo mezeno.
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c) Fyzi cké osoby mi mo osob uvedených v pí s m. b) nebo právni cké osoby, na kt eré byl o
právo na bezúpl at ný př evod ji ného poze mku př evedeno nebo na kt eré přešlo ji nak než
dědění m. Nár oky t ěcht o osob však mohou být upl at něny j en t ehdy, j estliže př evod
poze mku pr oběhne ve l hůt ě 2 l et ode dne právní moci r ozhodnutí Poze mkového úř adu
nebo St át ní ho poze mkového úřadu ( SPÚ), jí mž právo na náhradní poze mek vzni kl o.
4) Poze mek z veřej né nabí dky, kt er ý nebude převeden na osobu, uvedenou v bodě 3 a),
převede SPÚ do vl ast ni ctví právní ho nást upce uvedeného v bodě 3 b) a bodě 3 c).
5) K žádosti osoby, kt er ou KP Ú či pobočka neevi duj e j ako držit el e upl at něného nár oku a
kt erá v ní neuvedl a KPÚ či pobočku, v j ehož obvodu nár ok vzni kl ( kt eré upl at něný nár ok
evi duj e) nebo svůj nár ok spol u se žádostí nedol ožil a ( např. r ozhodnutím Poze mkového
úřadu nebo SPÚ, s ml ouvou o post oupení pohledávky, r ozhodnutí m o dědi ct ví), se
nepři hlí ží. Nár ok žadat ele musí být nej později ke dni podání žádosti evi dován na KP Ú či
pobočce, v jehož obvodu vzni kl nebo dol ožen spol u s žádostí o převod.
6) St át ní poze mkový úřad žádá žadat el e o př evod poze mků, aby pr o podání žádosti o
nabí zené poze mky použili vzor žádosti uveřej něný na i nt ernet u ( htt p://spucr. cz), nebo si
žádost vyzvedli na nej bližší m KPÚ či pobočce.
7) V pří padě ví ce žadat el ů o nabí dnut ý poze mek mají při výběr u nabyvat el e poze mku vždy
přednost oprávněné osoby ( a j eji ch dědi cové) před právní mi nást upci. Požádají-li o
nabí dnut ý poze mek oprávněná osoba a pr ávní nást upce, bude poze mek př eveden
oprávněné osobě. Požádá-li o nabí dnut ý poze mek ví ce oprávněných osob a zár oveň i
právní nást upce ( nást upci), budou pouze oprávněné osoby vyzvány, aby nabí dl y za
poze mek vyšší nár ok, než j aká j e u něj uvedená cena. Podl e výše nabí dek st anoví SPÚ
pořadí, podl e něhož bude post upně navr hovat oprávněný m osobá m uzavření s ml ouvy.
Požádá-li o nabí dnut ý poze mek ví ce právní ch nást upců, a za předpokl adu, že nepožádá
žádná oprávněná osoba, budou pr ávní nást upci vyzváni, aby nabí dli za poze mek vyšší
nár ok, než j aká j e u něj uvedená cena. Podl e výše nabí dek st anoví SPÚ poř adí, podl e
něhož bude post upně navrhovat právní m nást upcům uzavření s ml ouvy.
8) Sezna my j ednotli vých nabí zených poze mků včetně j eji ch vý měr y a ceny jsou k di spozi ci
na j ednotli vých KPÚ či pobočkách, na úř ední ch deskách obecní ch úřadů ( podl e mí st ní
přísl ušnosti poze mků), na el ektroni cké úř ední desce SPÚ ( htt p://eagri. cz) a na i nt er net u
(htt p://spucr. cz).
9) Údaj e o vý měr ách jsou inf or mati vní.
10) St át ní poze mkový úř ad v pří padech uvedených v § 11a odst. 6 zákona o půdě poze mky
z veřej né nabí dky vyřadí.
11) Pokud v pří padě poze mků v chráněných l oži skových úze mí ch a dobývací ch pr ost orech
požádá o pr odej v mezi dobí od zveřej nění nabí dky do oka mži ku uzavření s ml ouvy osoba
spl ňují cí pod mí nky pr o převod podl e čl. II zákona č. 206/ 2002 Sb., kt erýmse mění zákon
č. 61/ 1988 Sb., o hor nické či nnosti, výbušni nách a o st át ní báňské správě, ve znění
pozděj ší ch předpi sů, nebo podl e § 20 zákona č. 44/ 1988 Sb., o ochraně a využití
ner ost ného bohat st ví ( horní zákon), ve znění pozděj ší ch př edpi sů, bude prodej r eali zován
na t ut o osobu bez ohl edu na žádosti třetích osob o př evod. St ej ný postup bude použit
rovněž při upl at nění práva na převod poze mku podl e §§ 7, 10, 11 zákona č. 503/ 2012 Sb.,
ve znění pozděj ší ch předpi sů.
12) St át ní poze mkový úřad neposkyt uj e mapy kat astru ne movit ostí.

Ter mí n příští nabí dky poze mků pr o oprávněné osoby a pr ávní nást upce podl e zákona o půdě
bude vyhl ášen na 15. 6. 2015.
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