
VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství čj. 44444/2018-MZE-12152, ze dne 13. září 2018, s termínem dodání stanovisek do 12. října 2018, vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 1. Nad rámec navrhovaných změn: 
Požadujeme do návrhu zákona doplnit odpovídající 
úpravu § 3 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou by byl 
nastaven mechanismus umožňující převod příslušnosti 
hospodaření k pozemkům vedeným v rezervě podle § 3 
odst. 1 písm. b), které mají být využity k uskutečnění 
rozvojového programu státu schváleného vládou, přímo 
na státní příspěvkové organizace zřízené ústředním 
správním úřadem, pro který byla tato rezerva vytvořena, 
nebo na případné, jemu podřízené, organizační složky 
státu. 
Odůvodnění: 
Pozemky vedené v rezervě slouží k uskutečnění 
rozvojových programů státu schválených vládou. 
V rezortu dopravy tyto pozemky v praxi využívá, resp. 
jsou potřebné zejména pro státní příspěvkovou 
organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR v souvislosti 
s výstavbou dopravní infrastruktury. V případě, že by byl 
umožněn převod příslušnosti hospodaření k pozemkům 
ze Státního pozemkového úřadu přímo na státní 

Akceptováno. 
Vzhledem k tomu, že podobné připomínky uplatnily 
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra a ČÚZK, 
navrhujeme upravit § 3 odst. 4 takto: 

(4) Má-li být pozemek vedený v rezervě podle 
odstavce 1 písm. b) využit k uskutečnění rozvojového 
programu státu schváleného vládou, Státní 
pozemkový úřad na základě pravomocného 
rozhodnutí o umístění stavby, kterým je takový 
pozemek dotčen, popřípadě na základě územního 
souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy, jimiž může být 
rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního 
zákona nahrazeno, bezúplatně převede příslušnost 
hospodaření k tomuto pozemku nebo jeho nezbytné 
oddělené části v podobě parcely ve prospěch 
ústředního správního úřadu, pro který byla tato 
rezerva vytvořena, a do 15 pracovních dnů podá u 
příslušného katastrálního úřadu návrh na výmaz 
poznámky o zařazení pozemku do rezervy podle 
odstavce 1 písm. b). nebo s písemným souhlasem 
tohoto ústředního správního úřadu na státní 
příspěvkové organizace nebo státní podniky jím 
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příspěvkové organizace zřízené ústředním správním 
úřadem, pro který byla rezerva vytvořena, nebo na 
příslušné, jemu podřízené, organizační složky státu, 
odstranila by se stávající nadměrná administrativní 
zátěž (jedná se řádově o tisíce pozemků) související 
s procesem následného převodu z Ministerstva dopravy 
na státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic 
a dálnic ČR a došlo by k významnému urychlení tohoto 
procesu.   
Nadto třeba uvést, že § 3 odst. 4 zákona č. 503/2012 
Sb. ve stávajícím znění je podle našeho názoru 
v rozporu se základními pravidly a zásadami, které jsou 
zakotveny v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů, zejména pak se zásadou 
příslušnosti (viz § 9 tohoto zákona). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

zřízené nebo založené, nebo na případné, jemu 
podřízené, organizační složky státu. Státní 
pozemkový úřad podá do 15 pracovních dnů od 
data převedení příslušnosti hospodaření Státního 
pozemkového úřadu podle věty první u 
příslušného katastrálního úřadu návrh na zápis 
změny příslušnosti hospodařit společně s 
návrhem na výmaz poznámky o zařazení pozemku 
do rezervy podle odstavce 1 písm. b), ve kterém 
potvrdí, že důvody pro vyznačení této poznámky 
pominuly. 
 
Odůvodnění:  
Možnost převodu pozemku na ústřední správní úřad 
navrhujeme ponechat, protože jiné ústřední správní 
úřady než Ministerstvo dopravy nepožadovaly změnu 
tohoto ustanovení, tudíž předpokládáme, že převod 
pozemku do jejich příslušnosti hospodařit jim 
vyhovuje. Proto byla doplněna možnost převádět 
příslušnost hospodařit na rezortní organizace, včetně 
státních podniků. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

2. K bodu 4: 
Úvodní část novelizačního bodu doporučujeme uvést 
v tomto znění:  
„V § 4 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

Ministerstvo financí 1. Obecně: 
Materiál působí nekonzistentně. V Předkládací zprávě je 
uvedeno: „Z hlediska nároků na veřejné rozpočty lze 
předpokládat mírné snížení administrativní zátěže 
zejména s ohledem na přednost státu při převodu 

Akceptováno.  
Předkládací a důvodová zpráva upraveny v souladu 
s uvedenou podmínkou. 
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pozemků z rezervy“, kdežto Důvodová zpráva uvádí: 
„Návrh zákona nezavádí nové činnosti, které by si 
vyžadovaly přidělení nových prostředků ze státního 
rozpočtu. V souvislosti se zavedením této právní normy 
nelze zcela vyloučit mírný nárůst osobních nákladů, 
souvisejících s nárůstem administrativy na Státním 
pozemkovém úřadu.“ Jsou zde tedy připuštěny možné 
personální dopady, které však nejsou detailněji 
popsány. 
Zcela zásadně nelze souhlasit s navyšováním míst 
a prostředků na platy. S materiálem lze tedy souhlasit 
pouze za předpokladu, že s přijetím navrhované právní 
úpravy nebudou spojeny žádné dopady do personální 
a platové oblasti, vyjma těch pozitivních (snížení počtu 
míst v souvislosti se snížením administrativní zátěže). 
Do všech relevantních částí materiálu požadujeme uvést 
výslovnou deklaraci, že s materiálem nejsou a nebudou 
spojeny žádné požadavky na navýšení personálních 
kapacit a objemu prostředků na platy a rovněž 
dodatečné požadavky na navýšení prostředků na jiné 
výdaje než jsou platy. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

2. K Čl. I, bodu 3: 
V čl. I bodu 3 navržené vypuštění slov „§ 15 odst. 3“ 
bude dle našeho názoru zavádějící, resp. výsledné 
znění druhé věty nadále nebude korespondovat s 
úpravou zákona č. 219/2000 Sb. I s ohledem na 
problematičnost dosavadní specifikace sledovaného 
majetku pomocí odkazu na § 15 odst. 3 zákona č. 
219/2000 Sb. proto navrhujeme novelizační bod 3 
upravit takto: 
„V § 4 odst. 1 se slova „pozemky nabytými podle § 15 
odst. 3 zákona“ nahrazují slovy „majetkem státu 

Akceptováno.  
Text novely i důvodové zprávy upraven. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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nabytým v souladu se zákonem“.“. Návazně bude třeba 
reagovat úpravou i ve zvláštní části DZ. 
Výsledná podoba druhé věty tak bude „Dále je Státní 
pozemkový úřad příslušný hospodařit s majetkem státu 
nabytým v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“, což 
umožní obsáhnout i další případy, kdy SPÚ majetek do 
své příslušnosti hospodařit zjevně nabývá, resp. může 
nabývat postupy podle zákona č. 219/2000 Sb. či 
alespoň při respektování jím stanovených základních 
povinností. Tímto majetkem nemusí být vždy jen 
pozemky a dokonce ani jen věci nemovité. DZ sice 
argumentuje pouze případy nabytí od ostatních OSS 
a SO (vzhledem ke konkrétním paragrafovým odkazům 
zjevně myšleny pouze SO v působnosti zákona 
č. 219/2000 Sb.), nicméně nelze vyloučit ani nabytí 
majetku pro stát a do příslušnosti hospodařit SPÚ od 
nestátních subjektů anebo nabytí majetku státu do 
příslušnosti hospodařit SPÚ z práva hospodařit těch 
státních organizací, které jsou z působnosti zákona 
č. 219/2000 Sb. vyloučeny a hospodaří s majetkem státu 
v režimu zákona č. 77/1997 Sb. Tyto případy nejenže 
nepostihuje stávající úprava, ale nadále by na ně 
nepamatovala ani úprava zatím navrhovaná. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

3. K Čl. I, bodu 5: 
Doplnění navržené v Čl. I, bodu 5 do § 5 zákona 
o Státním pozemkovém úřadu považujeme za 
nadbytečné. Stávající zákon č. 92/1991 Sb. v § 3 uvádí, 
citujeme: „Majetku, na jehož vydání může vzniknout 
nárok fyzické osobě podle zvláštních předpisů, může být 
použito podle tohoto zákona pouze v případě, že tyto 

Vysvětleno. 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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nároky nebyly uplatněny ve stanovené lhůtě, nebo byly 
zamítnuty.“ Tato úprava dle našeho názoru je 
dostatečná, a pokud jsou oprávněné nároky, uplatněné 
v rámci tzv. „náhradních restitucí“ k některému z majetků 
vzneseny, lze takový majetek na tzv. náhradní restituce 
vydat, aniž by bylo nutné tímto způsobem doplňovat 
zákon o Státním pozemkovém úřadu. Stejným 
způsobem bylo v minulosti postupováno i v případě 
řešení jiných vznesených restitučních nároků.  Doplnění, 
navržené v čl. I bodu 5 do § 5 navíc považujeme za velmi 
nepřesné. V důsledku takového doplnění by se jeho 
dopady projevily u širšího spektra případů, než kterými 
se argumentuje ve zvláštní části DZ, tedy nejen při 
řešení restitučních nároků. Prosté zařazení zákona 
č. 229/1991 Sb. jako alternativy pro nakládání 
s majetkem státu vybraným k privatizaci podle zákona 
č. 92/1991 Sb. by podle našeho názoru umožnilo 
vyhnout se aplikaci zákona č. 92/1991 Sb. například i při 
nakládání s nemovitým majetkem státu podle § 17 odst. 
3 písm. c) a d) zákona č. 229/1991 Sb., které nemají 
s restitucí nic společného. Má-li vůbec být při nakládání 
s majetkem zařazeným do privatizace formulována 
v zákoně č. 503/2012 Sb. preference restitučního účelu 
(jak už jsme uvedli – považujeme to za nadbytečné) 
a tomu odpovídajícího provedení majetkoprávní 
dispozice v souladu se zákonem č. 229/1991 Sb., pak 
by také zatím navržené doplnění mělo tuto preferenci ve 
vazbě na specifikaci právě a jen tohoto „restitučního“ 
účelu jednoznačně vyjadřovat (a to případně i přímým 
odkazem na konkrétní ustanovení zákona č. 229/1991 
Sb., která tento účel skutečně naplňují). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

4. K Čl. I, bodu 25: Akceptováno.  
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Považujeme nově doplněnou druhou větu v kontextu 
daného ustanovení za zavádějící. Má-li se zákon 
č. 503/2012 Sb. vymezit proti obecné právní úpravě 
zákona č. 219/2000 Sb. pro účely směn a výkupů 
sledujících udržení (event. zkvalitnění) rezervy státní 
půdy, pak by toto speciální „cenové“ pravidlo mělo být 
zařazeno cíleně do ustanovení, které směny a výkupy 
pro tento specifický účel upravuje, tedy do § 3 odst. 2 
(zřejmě jako novou druhou větu). Naproti tomu v § 14 by 
měla nadále zůstat „obecná“ úprava v rámci zákona 
č. 503/2012 Sb. ke kupním cenám a jejich úhradě. 
Uvedené řešení se speciální úpravou v § 3 odst. 2 navíc 
bude korespondovat s obsahem věty první v § 14 
odst. 1. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Do § 3 odst. 2 doplněna věta:  
„Směny i koupě pozemků se realizují nejvýše za cenu 
obvyklou38).“  
________________ 
38) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

V § 14 odst. 1 poslední věta zrušena. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

 
 

 

5. K Čl. I, bodu 11: 
V odstavci 5 se doporučuje slova „Omezení uvedená“ 
nahradit slovy „Povinnosti uvedené“, neboť § 8 odst. 1 
až 3 upravují povinnost obce (kraje) převést za určitých 
podmínek pozemek zpět Státnímu pozemkovému 
úřadu. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

6. K Čl. I, bod 25: 
V kontextu s Čl. I, bodem 25 ovšem spatřujeme určitý 
problém obecné povahy i v užití odkazu na poznámku 
pod čarou č. 18, která by patrně měla ozřejmit (obdobně 
jako na jiných místech zákona č. 503/2012 Sb., a to 
i navrženou novelou nedotčených – srov. např. § 14 
odst. 1 věta první) pojem „obvyklá cena“ a která přitom 
cituje zákon č.  151/1997 Sb. jako celek, ačkoli se jedná 
pouze a nebo zejména o převod nemovitých věcí. Přímo 
podle zákona č. 151/1997 Sb. se totiž právě nemovité 
věci oceňují jiným způsobem než cenou obvyklou, 
konkrétně za využití příslušné prováděcí vyhlášky (ve 

Akceptováno. 
§ 14 odst. 1 zní:  
„(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, převádějí se 
nemovité věci a související majetek, s nimiž je Státní 
pozemkový úřad příslušný hospodařit, úplatně, a to za 
cenu obvyklou38). 
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výsledku pak jde ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb. 
o cenou zjištěnou – srov. § 2 odst. 3). Obvyklou cenou 
se oceňuje majetek a služby pouze tehdy, pokud zákon 
č. 151/1997 Sb. nestanoví jiný způsob oceňování 
(obvyklou cenou se tak oceňují např. hmotné věci 
movité). K účelu sledovanému odkazem, tedy pro 
vymezení pojmu obvyklá cena a způsobu jejího určení, 
by proto měl být v příslušné poznámce pod čarou 
uváděn přímo odkaz na konkrétní § 2 odst. 1 zákona 
č. 151/1997 Sb. Mělo by však jít o samostatnou 
poznámku pod čarou, protože pokud poznámka pod 
čarou č. 18 byla zavedena již v § 8, je to nadále důvodné, 
neboť zde jde o „cenu zjištěnou podle oceňovacího 
předpisu“, kterým je právě zákon č. 151/1997 Sb. (tj. 
odkaz na něj jako na celek má své opodstatnění, na 
rozdíl od situace v § 14 odst. 1). 

7. K Čl. I, bodu 30: 
Slova „poslední věta“ se doporučuje vyjádřit slovy „věta 
poslední“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

8. K Čl. I, bodu 33: 
V textu vkládaném do § 15 odst. 4 je podle našeho 
názoru třeba spojku „a“ nahradit spojkou „nebo“ – 
předpokládáme, že jde o předkupní právo podle jednoho 
z uvedených zákonů, nikoliv o předkupní právo podle 
obou zákonů současně (jak by vyplývalo s použití 
slučovací spojky „a“). 

Akceptováno. 
Text upraven. 

9. K Čl. II, bodům 1 a 2: 
V datu se doporučuje název měsíce vypsat slovem, 
tj. „od 1. srpna 2016“. 

Akceptováno. 
Text upraven v bodě 1, bod 2 zrušen. 

10. K Čl. II, bodům 1 až 4:  
Doporučuje se vložit slovo „nabytí“ před slovo účinnosti. 

Akceptováno. 
Text upraven v bodech 1, 2 a 4, bod 2 zrušen. 

11. K Čl. II, bodu 3: Akceptováno. 
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Ve větě první se doporučuje slova „ke dni“ vyjádřit slovy 
„přede dnem“ a „ode dne“. 

Text upraven. 

12. K Čl. II, bodu 4:  
Ustanovení se doporučuje formulovat takto: „Lhůta 
podle § 8 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
vztahuje i na smlouvy uzavřené přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona a počíná běžet dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.“. 

Akceptováno. 
Text upraven následovně: 
„Lhůta podle § 8 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se vztahuje i na smlouvy uzavřené přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a počíná běžet 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Obdobně se 
ustanovení použije na smlouvy o bezúplatném 
převodu uzavřené podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 
Sb.“ 

13. K Čl. III, bodu 17: 
Doporučuje se slovo „slova“ nahradit slovem „text“ 
a slovo „nahrazují“ nahradit slovem „nahrazuje“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

14. K Čl. III, bodu 18: 
Doporučuje se slovo „slova“ nahradit slovem „text“ 
a slova „nahrazují slovy“ nahradit slovy „nahrazuje 
textem“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

15. K Čl. IV: 
Slovo „tohoto zákona“ je třeba nahradit textem „zákona 
č. 229/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

16. K Čl. V: 
Úvodní větu je třeba upravit takto „V § 3 zákona 
č. 39/1993 Sb., o pokutách…se doplňuje odstavec 5, 
který ….“ (viz Čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády). 
V textu ustanovení odstavce 5 je třeba vyjádřit slovo 
„dvou“ číslovkou „2“ a před slova „nabytí účinnosti“ vložit 
slova „ode dne“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

17. Obecně: Akceptováno. 
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Z hlediska formálního se doporučuje v celém textu 
sjednotit úpravu zaváděných zkratek, a po té tyto zkratky 
důsledně aplikovat, neboť jednotlivé právní předpisy 
jsou jednou označovány celým svým názvem, jinde 
číselným označením, zkráceným názvem či jinou 
zkratkou, přičemž jednotlivé zkratky se liší. 

Text upraven. 

18. K části IV. Platné znění: 
Je uveden následující návrh textu u § 15: (32) Pozemek, 
na nějž je uplatněno zástavní nebo předkupní právo 
státu podle odstavců 1 a 2 odstavce 1, nesmí vlastník 
učinit předmětem dalšího zástavního práva, s výjimkou 
zástavního práva na poskytnutí bankovního úvěru na 
doplacení celé kupní ceny.  
Vzhledem ke skutečnosti, že zástavní právo bylo řešeno 
v rámci odst. 1, který by se měl celý zrušit bez náhrady, 
považujeme za vhodné ve výše uvedeném návrhu textu 
vypustit slova „zástavní nebo“ a slovo „dalšího“. V tomto 
smyslu je pak třeba upravit i znění textu dokumentu 
označeném jako „materiál“ pod bodem 31. 

Vysvětleno. 
Na základě připomínek jiných připomínkových míst 
zůstane režim zástavního práva zachován. 

19. K Důvodové zprávě, 2. Zvláštní část (k bodu 16): 
Požadujeme vysvětlit uvedení odkazu na zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Nebude-li uvedení odkazu na zákon 
o účetnictví vysvětleno, požadujeme vypustit slova „při 
respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví“. 
Odůvodnění: V případě Státního pozemkového úřadu 
a vlastníka nebo spoluvlastníka pozemku, který je účetní 
jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, jsou tyto účetní jednotky 
povinny vést účetnictví podle předmětného zákona.             
Z tohoto důvodu je irelevantní se odkazovat na 
respektování zákona o účetnictví. V případě, že 
předkladatel návrhu zákona měl na mysli konkrétní 
úpravu v zákoně o účetnictví, na kterou chtěl odkázat, 

Akceptováno. 
Předmětný text byl z důvodové zprávy vypuštěn. 
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nebo že uvedení odkazu na zákon o účetnictví má jiný 
důvod, pak žádáme o jeho vysvětlení. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

1. K bodu 6 – § 6 odst. 1 písm. b) bod 4: 
Nově doplňovaná slova „určených územním nebo 
regulačním plánem nebo“ upravit takto „určených 
územním plánem nebo regulačním plánem nebo“. 
Odůvodnění: 
Legislativně technická úprava – stejný text je použit 
v návětí § 6 odst. 1 písm. b) zákona. 

Akceptováno. 
Slova „územním nebo regulačním plánem“ nahrazeno 
pojmem platné územně plánovací dokumentace 
(jedná se o nadřazený pojem, který zahrnuje jak 
územní plán, tak regulační plán, tak ZÚR). 

2. Nový bod – zřejmě k § 6: 
Podle § 3 zákona jsou z převodu vyloučeny zemědělské 
pozemky podle rozvojového programu státu 
schváleného vládou (tedy pro celostátně významné 
záměry), podle § 6 odst. 1 písm. b) jsou z převodu 
vyloučeny zemědělské pozemky určené pro některé 
(stavební) záměry nebo stávající stavby významné pro 
obce (lokální úroveň), ale v předpisu nenalézáme 
blokaci převodu u záměrů regionálních, významných 
zejména pro kraje (s výjimkou § 10 odst. 2, event. § 10 
odst. 3 až 5 a event.. § 10d) – přitom i v zásadách 
územního rozvoje vydávaných orgány kraje jsou 
vymezovány veřejně prospěšné stavby např. veřejné 
dopravní nebo technické infrastruktury. Navrhujeme 
doplnit. U záměrů této úrovně by v případě pochybností 
vyjádření podle § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 vydával 
zřejmě krajský úřad. 

Akceptováno. 
Slova „územním nebo regulačním plánem“ nahrazeno 
pojmem platné územně plánovací dokumentace 
(jedná se o nadřazený pojem, který zahrnuje jak 
územní plán, tak regulační plán, tak ZÚR). 
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3. K bodu 12 - § 10 odst. 1 písm. a): 
Za slova „nebo v zastavitelné ploše“ doporučujeme 
doplnit slova „případně koridoru“. 
Odůvodnění: 
Pro „stavbu ve prospěch obce“ může být v územním 
plánu vymezen také koridor [§ 2 odst. 1 písm. i) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů]. 
Tento případ zákon v navrhovaném znění 
neodůvodněně nepokrývá. 
Upozorňujeme, že v ustanovení jsou použity pojmy 
„zastavěné území“ a „zastavitelná plocha“, odpovídající 
současnému znění stavebního zákona. Ve starší ÚPD 
jsou v obdobném smyslu používány zejména pojmy 
„současně zastavěné území obce“ a „zastavitelné 
území“. Pro účely realisace zákona bude proto nutné v 
některých případech starší pojmy výkladem 
subsumovat pod pojmy stávající. V případě „současně 
zastavěného území obce“ se tak již stalo ustanovením 
§ 189 odst. 1 stavebního zákona. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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4. K části druhé – změna zákona č. 229/1991 Sb. 
K bodu 2 - § 11a odst. 2: 
Požadujeme odst. 2 uvést v tomto znění: 
(2) Veřejné nabídky sestavuje pozemkový úřad 
z pozemků, jejichž převodu nebrání zákonná překážka, 
a na které nebylo uplatněno právo třetích osob na 
převod podle zvláštních právních předpisů26) a které 
byly předtím třikrát marně nabídnuty oprávněným 
osobám.  
Odůvodnění: 
Část ustanovení vyjádřená slovy „jak z pozemků, které 
se nacházejí v zastavěném území obce nebo 
zastavitelné ploše takto vymezenými závaznou částí 
schválené územně plánovací dokumentace, tak z 
pozemků, které se nacházejí mimo zastavěné území 
obce nebo zastavitelné ploše takto vymezenými 
závaznou částí územně plánovací dokumentace“ 
popisuje celé území obce, je proto v daném kontextu 
zbytečné ho členit na zastavěné území, nezastavěné 
území, zastavitelné plochy a území mimo nich. Nadto 
použitá terminologie neodpovídá platnému stavebnímu 
zákonu. Závaznou část měla územně plánovací 
dokumentace pořizovaná podle zákona č. 50/1976 Sb., 
nahrazeného současně platným stavebním zákonem. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text § 11a odst. 2 zní takto:  
„(2) Veřejné nabídky sestavuje pozemkový úřad 
z pozemků, jejichž převodu nebrání zákonná 
překážka, a na které nebylo uplatněno právo třetích 
osob na převod podle zvláštních právních 
předpisů26)“. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 

1. K části první: 
Doporučujeme doplnění úvodní věty návrhu zákona 
o zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., neboť tímto 
právním předpisem také došlo k novelizaci zákona 
č. 503/2012 Sb. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

2. K části první, bod 4: 
Doplňují-li se na konci § nové odstavce, používá se dle 
Legislativních pravidel vlády slovo „doplňují“, nikoli 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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„vkládají“. V souvislostí s uvedeným doporučujeme 
novelizační bod upravit.  

3. K části první, bod 7: 
Upozorňujeme na neúplné uvedení slov, které 
novelizační bod nahrazuje, doporučujeme za slova 
„druhých zónách“ vložit slova „národních parků“.  

Akceptováno. 
Text ustanovení s ohledem na připomínky jiných 
připomínkových míst upraven následujícím 
způsobem: 
V § 6 odst. 1 písm. f) se slova „v prvních a druhých 
zónách národních parků12)“ nahrazují slovy „na 
územích národních parků12); dále nelze převádět 
pozemky v přírodních rezervacích a v přírodních 
památkách, s výjimkou pozemků, k jejichž zcizení 
vydalo souhlas Ministerstvo životního prostředí podle 
zvláštního předpisu12).“. 
 

4. K části druhé, bod 2: 
Doporučujeme na konci textu poznámky pod čarou 
doplnit slova „, ve znění pozdějších předpisů“, neboť 
uvedené ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., bylo již 
několikrát novelizováno. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

5. K části druhé, body 12 a 21: 
Doporučujeme novelizační bod č. 12 označit jako 
novelizační bod č. 11, a to z důvodu zachování 
posloupnosti provedených změn. Obdobně 
doporučujeme provést přečíslování u novelizačního 
bodu 21 na bod 20.  

Akceptováno. 
Text upraven. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství 
mládeže  
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra  1. K čl. II bodu 1 a 2 – k přechodným ustanovením: 
Požadujeme, aby předkladatel důkladně posoudil 

K bodu 1: akceptováno částečně.  
Upraven text na konci odstavce vypuštěním slov „i 
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slučitelnost navržených přechodných ustanovení 
s ústavním pořádkem, a to především z hlediska zákazu 
retroaktivity (důvodová zpráva se danou problematikou 
nezabývá). Předmětná ustanovení fakticky ruší existující 
hmotněprávní nároky žadatelů na převod pozemků, 
bylo-li zahájeno správní řízení o převedení pozemku 
z rezervy podle § 3 odst. 1 písm. a) do rezervy podle  
§ 3 odst. 1 písm. b). Domníváme se, že s ohledem na 
ochranu legitimního očekávání těchto žadatelů je 
žádoucí, aby k upřednostnění zařazení pozemku do 
rezervy podle  
§ 3 odst. 1 písm. b) docházelo pouze v případech, kdy 
byly žádosti o převod pozemků podány až po nabytí 
účinnosti navrženého zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní.   

když žadatelé splnili podmínky pro převod“.  
 
Odůvodnění: 
V tomto případě se nejedná o neslučitelnost 
s ústavním pořádkem z hlediska zákazu retroaktivity, 
ani o porušení legitimního očekávání žadatelů. SPÚ 
v případě, že zahájil správní řízení o převedení 
pozemku do rezervy podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 503/2012 Sb., ve znění účinném, přede dnem 
nabytí účinnosti novely tohoto zákona, pozastaví 
převod pozemků, o které bylo požádáno, a žadatelé, 
kteří splňují podmínky pro „nárokový převod“, budou 
účastníky správního řízení podle § 27 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Pozemky budou nepřevoditelné do doby 
vydání pravomocného rozhodnutí. Účastníci řízení 
mohou podat proti rozhodnutí SPÚ odvolání 
k Ministerstvu zemědělství. 
 
K bodu 2: akceptováno.  
Bod 2 přechodných ustanovení vypuštěn. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

2. K čl. I bodu 4 – k § 4 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb.: 
Domníváme se, že ustanovení nestanoví žádné meze 
pro výši náhrady a ponechává řešení této otázky na 
prováděcí předpis, což s ohledem na jeho charakter 
(provést zákon v jeho mezích) považujeme za 
problematické. Toto nadto prohlubuje i požadavek, aby 
prováděcí předpis stanovil podmínky náhrady. 
Z ustanovení ani není zřejmé, vůči komu má Státní 
pozemkový úřad, resp. Česká republika nárok na 
náhradu. Doporučujeme proto rozsah podmínek, za 

Akceptováno. 
Doplněn odkaz na zákon č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, v § 4 
odst. 4, který zní: 
 
Honební pozemky podle věty první získávají 
postavení přičleněných pozemků uznané 
společenstevní honitby39).  
____________ 
39) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
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kterých Státnímu pozemkovému úřadu náleží náhrada, 
a subjekt, který je povinen náhradu uhradit, uvést přímo 
v zákoně. 

pozdějších předpisů. 

3. K čl. III bodu 3 – k § 11a odst. 3 písm. d) zákona 
č. 229/1991 Sb.: 
V základním registru právnických osob, podnikajících 
fyzických osob a orgánů veřejné moci se vede 
referenční údaj o adrese sídla osoby. Doporučujeme 
tedy slovo „adresa“ nahradit slovy „adresa sídla“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

4. Obecně: 
K čl. I – k úvodní větě:  

Doporučujeme doplnit do úvodní věty ustanovení 
předpis, kterým byl zákon  
č. 503/2012 Sb. novelizován, a za text „340/2013 Sb.“ 
tudíž vložit slova „, zákonného opatření Senátu č. 
344/2013 Sb.“. 

 
K čl. I bodu 1 – k § 3 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb.:  

Domníváme se, že navrhovaná věta není dostatečně 
srozumitelná a navrhujeme ji proto upravit. 
Doporučujeme například slova „převedení z  příslušnosti 
hospodařit Státního pozemkového úřadu“ nahradit slovy 
„převedení příslušnosti hospodaření podle věty první“.    

 
K čl. I bodu 3 – k § 4 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb.:  

S ohledem na čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a slovo 
„zrušují“ nahradit slovem „zrušuje“. 

 
K čl. I bodu 4 – k § 4 zákona č. 503/2012 Sb.:  

S ohledem na čl. 58 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme slova „za odstavec 3 vkládají“ nahradit 
slovem „doplňují“. 

 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Uvedené spojení se vyskytuje na více místech 
zákona. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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K čl. I bodu 6 – k § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 
Sb.:  

Tečku za číslem 4 doporučujeme vypustit pro 
nadbytečnost. 

 
K čl. I bodu 26 – k poznámce pod čarou č. 38 zákona č. 
503/2012 Sb.:  

S ohledem na čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme na konec poznámky pod čarou vložit 
slova „, ve znění pozdějších předpisů“. 

 
K čl. I bodu 30 – k § 15 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb.:  

V textu novelizačního ustanovení doporučujeme 
s ohledem na čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády slova „vkládají slova“ nahradit slovy 
„vkládá text“. 

 
K čl. III bodu 2 – k § 11a odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb.:  

Slovo „vymezenými“ ve slovech „nacházejí 
v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše takto 
vymezenými“ doporučujeme nahradit slovem 
„vymezené“. 
Slova „zastavitelné ploše takto vymezenými“ ve slovech 
„nacházejí mimo zastavěné území obce nebo 
zastavitelné ploše takto vymezenými“ doporučujeme 
nahradit slovy „zastavitelnou plochu takto vymezenou“. 

 
K čl. III bodu 17 – k § 15 odst. 7 zákona č. 229/1991 Sb.:  

S ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a slovo 
„nahrazují“ nahradit slovem „nahrazuje“. 

 
K čl. III bodu 18 – k § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb.:  

S ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a slova 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Slovo se vztahuje k pozemkům, nikoliv k ploše. Po 
akceptaci připomínky Ministerstva pro místní rozvoj 
nebude § 11a odst. 2 tato slova obsahovat. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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„nahrazují slovy “ nahradit slovy „nahrazuje textem“. 
 
K čl. III bodům 20 a 21 – k § 22 odst. 3 a § 21a odst. 3 
zákona č. 229/1991 Sb.:  

Navrhujeme prohodit pořadí novelizačních bodů 20 a 21. 
 
K čl. IV – k přechodnému ustanovení:  

Doporučujeme text ustanovení upravit dle čl. 51 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády a za text „§ 11a odst. 16“ 
vložit slova „zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti“. 

 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

1. K § 15 odst. 1: 
„Předkupní právo státu zaniká zaplacením kupní ceny 
pozemku, nejdříve však uplynutím 5 let ode dne vkladu 
vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí 
ve prospěch nabyvatele.“ 
Máme za to, že zánik předkupního práva pojící se se 
zaplacením kupní ceny měl smysl ve spojitosti se 
stávající právní úpravou, která umožňovala placení ve 
splátkách za trvání kupní smlouvy, což již nová úprava 
vylučuje v novém ust. § 14 odst. 2. Nově se v tomto 
ustanovení vyžaduje zaplacení celé kupní ceny ještě 
před uzavřením kupní smlouvy. V praxi tedy mohou již 
nastat pouze dva případy, a to buď že nabyvatel zaplatí 
celou kupní cenu ještě před uzavřením vlastní smlouvy, 
a tudíž nedává smysl, aby předkupní právo zaniklo ještě 
dříve, než je uzavřena vlastní smlouva, a to i přes to, že 
je vymezena objektivní lhůta 5 let od vkladu do katastru 
nemovitostí, nebo nabyvatel nezaplatí před uzavřením 
smlouvy vůbec, a tudíž by žádná smlouva neměla být 
uzavřena a stejně tak by ani nemělo vzniknout 
předkupní právo. 

Vysvětleno. 
Novelizační bod vypuštěn. 
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S ohledem na skutečnost, že nový návrh již nedovoluje 
placení ve splátkách, a ještě před uzavřením kupní 
smlouvy musí být cena zaplacena, nemůže již 
v průběhu samotného právního vztahu objektivně 
nastat okamžik představující zaplacení kupní ceny. 
Domníváme se, že jediný smysl dává počítání času pro 
uplatnění předkupního práva státu od jediného 
okamžiku, a tím je vklad do katastru nemovitostí. 

Ministerstvo životního 
prostředí 

1. K části první zákona: 
V návrhu zákona požadujeme v části první upravit bod 
7, včetně odkazu pod čarou takto: 
V § 6 odst. 1 písm. f) se slova „v prvních a druhých 
zónách12)“ nahrazují slovy „na územích národních 
parků. Dále nelze převádět pozemky v přírodních 
rezervacích a v přírodních památkách, s výjimkou 
pozemků, k jejichž zcizení vydalo souhlas Ministerstvo 
životního prostředí podle zvláštního předpisu12).“ 
Odkaz pod čarou zní:  
12) zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (ust. § 33 odst. 2 a § 36 
odst. 3). 
Odůvodnění:  
Kompetenci provádět směny v zájmu ochrany přírody 
na území národních parků ve výjimečných případech 
dává zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) místně 
příslušným orgánům ochrany přírody za účelem 
efektivního naplňování cílů ochrany daných zákonem 
v národních parcích. Navržené znění rozšiřuje tuto 
kompetenci i na SPU podle zákona o SPU. SPU přitom 
není příslušný k posuzování a hodnocení zájmu 
ochrany přírody s ohledem na naplňování cílů ochrany 

Akceptováno.  
Původně navrhované znění plně respektuje 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., s ohledem na 
uplatněné připomínky navrhujeme úpravu 
následujícím způsobem:  
V § 6 odst. 1 písm. f) se slova „v prvních a druhých 
zónách12)“ nahrazují slovy „na územích národních 
parků12); dále nelze převádět pozemky v přírodních 
rezervacích a v přírodních památkách, s výjimkou 
pozemků, k jejichž zcizení vydalo souhlas 
Ministerstvo životního prostředí podle zvláštního 
předpisu12).“. 
Odkaz pod čarou navrhujeme ve znění:   
12) Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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národních parků a nezodpovídá za jejich naplňování. 
S předloženým návrhem proto zásadně nesouhlasíme.  

Zároveň požadujeme doplnění tohoto ustanovení 
o úpravu nakládání se zemědělskými pozemky 
v přírodních rezervacích a v přírodních památkách 
v souladu s právní úpravou uvedenou v § 33 odst. 2 
a v § 36 odst. 3 ZOPK. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

2. K části druhé: 
V návrhu zákona požadujeme v části druhé vložit nový 
bod 1, který zní: 
V § 11 odst. 1 se na konci odstavce vkládá nové 
písmeno g), které zní: „pozemek se nachází na území 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky, přírodní památky a na území 
národního parku“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno.  
Navrhované znění respektuje ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb. Ve správních řízeních o vydání 
pozemků dle z. 229/1991 Sb. již bylo rozhodnuto 
o 99,79% ze všech restitučních žádostí. Zbývá 
rozhodnout posledních cca 270 případů, které 
zůstávají dosud nerozhodnuty zejména z důvodu 
řešení předběžné otázky, nejčastěji kdy probíhají 
dědická řízení, či je před soudy řešena otázka 
státního občanství. Zpravidla se jedná o případy 
restitucí ve velkých městech, tedy v Praze a Brně, 
nepředpokládáme, že v těchto lokalitách bude 
pravděpodobný střet zájmů ochrany přírody se 
zájmem po odstranění majetkových křivd 
z rozhodného období. 
Nutno též vzít v potaz ochranu legitimního očekávání 
oprávněných osob na restituci jejich majetku. Rovněž 
by bylo nutné hodnotit jako nerovný přístup, pokud by 
v důsledku nově zavedených překážek pro vydání 
nebyl vydán majetek, kterého se před takovou 
změnou mohly oprávněné osoby domoci. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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V návrhu zákona požadujeme v části druhé vložit nový 
bod 2, který zní: 
V § 11 odst. 3 se, včetně poznámky pod čarou, slova: 
„se stal podle zvláštních předpisů13) součástí lesního 
půdního fondu v národním parku“ a slova „státní přírodní 
rezervace, chráněného naleziště, chráněného parku, 
chráněné zahrady, chráněné studijní plochy,“ a dále 
slova: „nebo chráněného přírodního výtvoru,“ zrušují. 
Odůvodnění:  
Nově navržené znění § 11 odst. 1 písm. g) reaguje na 
existující právní úpravu v zákoně č. 114/1992 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Stávající znění § 11 je 
s touto právní úpravou v rozporu. 

Ustanovení § 11 odst. 3 odkazuje na již neexistující 
kategorie zvláště chráněných území, které byly uvedeny 
v již dávno zrušeném zákoně č. 40/1956 o ochraně 
přírody. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Text upraven v souladu s připomínkou. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

Úřad vlády-Vedoucí 
Úřadu vlády 
Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

1. Obecně: 
Nad rámec předloženého návrhu však upozorňujeme, 
že ač právo EU přímo neupravuje, jak mají být 
spravovány pozemky v jednotlivých členských státech, 
dotýká se úpravy v zákoně o Státním pozemkovém 
úřadu úpravy volného pohybu kapitálu. Jak odbor 
kompatibility již dříve upozorňoval (viz naposledy 
stanovisko ze dne 14. 5. 2015), jsou některá ustanovení 
stávajícího zákona z hlediska naplnění volného pohybu 
kapitálu problematická. Jedná se např. o § 9 písm. b) 
a c) – podmínka ze-mědělského podnikatele, resp. 
obdobné postavení, připodobňuje podmínku 
hospodaření na pozem-ku, která nebyla uhájena 
v rozsudku  C-452/01 Margarethe Ospelt. Obdobně § 12 

Vzato na vědomí. 
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odst. 4, ve kterém se kromě podmínky zemědělského 
podnikatele objevuje i podmínka provozování 
zemědělské výroby na území České republiky. 

Kraj Středočeský Bez připomínek.  

Kraj Jihočeský Bez připomínek.  

Kraj Plzeňský Bez připomínek.  

Kraj Karlovarský Bez připomínek.  

Kraj Ústecký Bez připomínek.  

Kraj Liberecký Bez připomínek.  

Kraj Pardubický Bez připomínek.  

Kraj Vysočina Bez připomínek.  

Kraj Zlínský Bez připomínek.  
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Kraj Jihomoravský 1. K § 10d: 
Podle našeho názoru by bylo žádoucí doplnit 
ustanovení § 10d navrhovaného zákona, jehož text zní 
takto: „Na základě písemné žádosti převede Státní 
pozemkový úřad vlastníkovi pozemku, popřípadě jeho 
spoluvlastníkovi, stavbu a související majetek, které 
jsou na pozemku umístěny.“ 
Pro jednoznačnou a správnou aplikaci tohoto 
ustanovení navrhujeme doplnit text tohoto ustanovení, 
co se týče převodu stavby spoluvlastníkovi pozemku, 
o odkaz na ustanovení občanského zákoníku, které řeší 
předkupní právo spoluvlastníků. V duchu správné 
aplikace tohoto ustanovení je totiž možné uskutečnit 
samotný převod stavby spoluvlastníkovi pouze tehdy, 
pokud se další spoluvlastníci vzdají předkupního práva. 
Domníváme se, že by tato úprava přispěla 
k jednoznačnosti navrhované právní úpravy a zároveň 
do jisté míry předcházela případným právním sporům 
mezi spoluvlastníky. Z tohoto důvodu si tedy pro 
bezproblémové uchopení tohoto ustanovení 
dovolujeme navrhnout znění §10d takto: 
„Na základě písemné žádosti převede Státní 
pozemkový úřad vlastníkovi pozemku, popřípadě jeho 
spoluvlastníkovi (§ 1124 a § 1125 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník), stavbu a související majetek, 
které jsou na pozemku umístěny.“ 
Námi výše navrhovanou připomínku by bylo dle našeho 
názoru vhodné řešit formou poznámky pod čarou 
v zápatí textu, která by systematicky číselně navazovala 
na předcházející odkazy v tomto zákoně. 

Vysvětleno. 
Úprava textu není dle našeho názoru nutná, jelikož se 
převod bude realizovat podle zvláštního právního 
předpisů, a neuplatní se tedy ustanovení občanského 
zákoníku. 
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 2. K § 16 odst. 3: 
V rámci připomínkového řízení k návrhu tohoto zákona 
vznášíme návrh i na revizi ustanovení § 16 odst. 3, které 
v jeho současné podobě zní takto: „Smlouva mezi 
Státním pozemkovým úřadem a nabyvatelem musí 
splňovat náležitosti podle občanského zákoníku. 
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 
smlouvy o převodu zemědělského pozemku uzavřít 
a vůči nabyvateli není předchozími návrhy vázán.“ 
Aplikace tohoto ustanovení je v praxi obcí a zejména 
krajů velmi problematická, jelikož ve větě třetí uvádí 
lhůtu 45 dnů, v rámci níž je nutné od převzetí textu 
smlouvy o převodu zemědělského pozemku tuto 
smlouvu i podepsat. Ve velkém množství případů však 
není prakticky možné tuto lhůtu z organizačních 
a schvalovacích postupů u zejména vyšších územních 
samosprávných celků dodržet, jelikož text předmětné 
smlouvy je v některých případech doručen (zpravidla 
datovou zprávou) i s několikaměsíčním předstihem před 
konáním zasedání orgánů kraje, které mají dopředu 
dané fixní termíny. Druhá smluvní strana je pak dle 
poslední věty tohoto ustanovení ze strany Státního 
pozemkového úřadu při nesplnění dané lhůty 
vystavována možnosti neuzavření smlouvy o převodu 

Vysvětleno. 
Prodloužení lhůty pouze na základě potřeb územních 
samosprávních celků by SPÚ v praxi přineslo značné 
problémy – jedná se o lhůtu danou pro všechny 
nabyvatele, přičemž územní samosprávní celky tvoří 
jen zlomek nabyvatelů. Prodloužení lhůty by v praxi 
vyvolalo značné problémy.  
Zásadní skutečností je, že tato lhůta není striktní pro 
SPÚ; pokud nabyvatel požádá o prodloužení lhůty, 
SPÚ nabyvateli v případě samosprávných územních 
celků běžně vyhovuje. 
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zemědělského pozemku. § 16 odst. 3 zákona o Státním 
pozemkovém úřadu proto navrhujeme novelizovat 
v tomto znění: 
„…Nabyvatel je povinen požadovaným způsobem 
podepsat stejnopisy textu smlouvy o převodu 
zemědělského pozemku a doložit skutečnosti podle 
odstavce 1 do 90 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 
smlouvy o převodu zemědělského pozemku uzavřít 
a vůči nabyvateli není předchozími návrhy vázán.“ 

Kraj Královehradecký 1. K § 4 odst. 5: 
Stanovení náhrady za přičlenění pozemků je 
pregnantně řešeno v ust. § 30 odst. 2 zákona 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a proto je toto ustanovení nadbytečné. Dále 
pak není potřeba vypracovávat žádnou novou vyhlášku, 
která by řešila náhradu za přičlenění pozemků ve 
vlastnictví SPÚ k honitbám.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Nejprve je nutno vymezit postavení Státního 
pozemkového úřadu (dále „SPÚ“) jako organizační 
složky státu, který se nemůže sdružit do společností 
(na rozdíl od předchůdce Pozemkového fondu ČR 
jako právnické osoby). Honební společenstvo (dále 
jen „HS“) je právnickou osobou s charakterem 
veřejnoprávní korporace. Proto je nutno ukončit 
dosavadní členství SPÚ v HS a zákonem nastavit 
nemožnost stát se členem HS (§ 26 zák. 449/2001 
Sb.). 
 
Při ukončení členství v HS již nelze aplikovat 
ustanovení § 30 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
které je nástrojem při tvorbě a uznání nové honitby.   
Tento dosavadní nedostatek výslovné pozitivní právní 
úpravy, (právních poměrů vlastníka honebních 
pozemků, který ukončil své členství v HS a které 
využívá nadále jeho pozemky k výkonu práva 
myslivosti), pro stanovení odpovídající náhrady za 
užívání honebních pozemků, je nutno upravit 
zákonným předpisem. Návrh tohoto zákona 
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odstraňuje právní nejistotu ve vztahu SPÚ k držitelům 
honiteb.  
 
Nelze akceptovat dosavadní praxi, kdy v případě 
absentujícího správního rozhodnutí o přičlenění 
pozemků k honitbě (§ 30 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti), a při interpretaci nálezů Ústavního 
soudu, je odůvodněný závěr, že vlastníku honebních 
pozemků přísluší od honebního společenstva 
náhrada, o které má rozhodnout soud. 
 
Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky podle § 14 a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, organizační 
složky státu a státní organizace musí o svěřený 
majetek pečovat jako řádní hospodáři a zejména 
nesnižovat výnos z tohoto majetku a kdy SPÚ má 
v příslušnosti hospodaření přes 400 000 honebních 
pozemků ve výměře cca 120 000 ha v cca 5 000 
honitbách a je nemyslitelné, aby o výši náhrady 
v konečné fázi rozhodovaly soudy. 
Nesouhlasíme s připomínkou týkající se “zakládání 
nerovného postavení mezi držiteli honiteb při 
vyplácení náhrad“.  
 Náhrada za přičlenění je vlastně reciproční hodnotou 
nájemného. Jde o občanskoprávní nárok věřitele vůči 
dlužníkovi, kterým je vždy vlastník honitby, nikdy 
nájemce honitby.  
 
Již při současné právní úpravě mají držitelé dvou 
rozdílných (i třeba sousedících) honiteb rozdílnou výši 
dohodnutých náhrad s konkrétními osobami. Není 
dáno, že výše náhrady za užívání honebních 
pozemků v dané honitbě musí být jednotná pro 
všechny vlastníky přičleněných pozemků. I nyní je 
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vyplácena rozdílná výše náhrady podle osoby tak, jak 
si ji účastníci dojednali v dohodě o užívání – náhradě 
za přičlenění honebních pozemků. V mnoha 
případech není náhrada vlastníkům vůbec vyplácena, 
a ani není poukazována na zvláštní účet, a tím de 
facto sami držitelé honiteb zakládají nerovné 
postavení vlastníků přičleněných pozemků. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

Kraj Olomoucký 1. K bodu 4 - § 4 odst. 5: 
V § 4 navrhujeme nově vložený odstavec 5 vypustit. 
Zdůvodnění: 
Stanovení náhrady za přičlenění pozemků je pregnantně 
řešeno v ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 449/2001 
Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a proto 
je toto ustanovení nadbytečné. Dále pak není potřeba 
vypracovávat žádnou novou vyhlášku, která by řešila 
náhradu za přičlenění pozemků ve vlastnictví SPÚ 
k honitbám. Vzniká nedůvodný rozpor v určování 
náhrady mezi zemědělskými a lesními pozemky ve 
vlastnictví státu.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Nejprve je nutno vymezit postavení Státního 
pozemkového úřadu (dále „SPÚ“) jako organizační 
složky státu, který se nemůže sdružit do společností 
(na rozdíl od předchůdce Pozemkového fondu ČR 
jako právnické osoby). Honební společenstvo (dále 
jen „HS“) je právnickou osobou s charakterem 
veřejnoprávní korporace. Proto je nutno ukončit 
dosavadní členství SPÚ v HS a zákonem nastavit 
nemožnost stát se členem HS (§ 26 zák. 449/2001 
Sb.). 
 
Při ukončení členství v HS již nelze aplikovat 
ustanovení § 30 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
které je nástrojem při tvorbě a uznání nové honitby.   
Tento dosavadní nedostatek výslovné pozitivní právní 
úpravy, (právních poměrů vlastníka honebních 
pozemků, který ukončil své členství v HS a které 
využívá nadále jeho pozemky k výkonu práva 
myslivosti), pro stanovení odpovídající náhrady za 
užívání honebních pozemků, je nutno upravit 
zákonným předpisem. Návrh tohoto zákona 
odstraňuje právní nejistotu ve vztahu SPÚ k držitelům 
honiteb.  
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Nelze akceptovat dosavadní praxi, kdy v případě 
absentujícího správního rozhodnutí o přičlenění 
pozemků k honitbě (§ 30 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti), a při interpretaci nálezů Ústavního 
soudu, je odůvodněný závěr, že vlastníku honebních 
pozemků přísluší od honebního společenstva 
náhrada, o které má rozhodnout soud. 
 
Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky podle § 14 a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, organizační 
složky státu a státní organizace musí o svěřený 
majetek pečovat jako řádní hospodáři a zejména 
nesnižovat výnos z tohoto majetku a kdy SPÚ má 
v příslušnosti hospodaření přes 400 000 honebních 
pozemků ve výměře cca 120 000 ha v cca 5 000 
honitbách a je nemyslitelné, aby o výši náhrady 
v konečné fázi rozhodovaly soudy. 
Nesouhlasíme s připomínkou týkající se “zakládání 
nerovného postavení mezi držiteli honiteb při 
vyplácení náhrad“.  
 Náhrada za přičlenění je vlastně reciproční hodnotou 
nájemného. Jde o občanskoprávní nárok věřitele vůči 
dlužníkovi, kterým je vždy vlastník honitby, nikdy 
nájemce honitby.  
 
Již při současné právní úpravě mají držitelé dvou 
rozdílných (i třeba sousedících) honiteb rozdílnou výši 
dohodnutých náhrad s konkrétními osobami. Není 
dáno, že výše náhrady za užívání honebních 
pozemků v dané honitbě musí být jednotná pro 
všechny vlastníky přičleněných pozemků. I nyní je 
vyplácena rozdílná výše náhrady podle osoby tak, jak 
si ji účastníci dojednali v dohodě o užívání – náhradě 
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za přičlenění honebních pozemků. V mnoha 
případech není náhrada vlastníkům vůbec vyplácena, 
a ani není poukazována na zvláštní účet, a tím de 
facto sami držitelé honiteb zakládají nerovné 
postavení vlastníků přičleněných pozemků. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

Kraj Moravskoslezský 1. K čl. I bodu 26 - § 14 odst. 2: 
Věta první v nově formulovaném znění tohoto 
ustanovení zní: „Kupní cena musí být Státnímu 
pozemkovému úřadu uhrazena před uzavřením kupní 
smlouvy.“ 
Doporučujeme zvážit, zda navrhovaný způsob úhrady 
kupní ceny není v rozporu s dosavadní legislativou. 
Úhradou kupní ceny před podpisem kupní smlouvy by 
mohlo docházet k plnění bez právního důvodu 
a k bezdůvodnému obohacení Státního pozemkového 
úřadu. Rovněž by mohlo docházet na straně kupujícího 
k porušení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno.  
Novelizace bodu vypuštěna. 

Magistrát hl. m. Prahy 1. K části první: 
1. K úvodní větě:   
Za text „č. 340/2013 Sb.“ vložit slova „zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb.“. 
 
2. K bodu 3:   
Slova „se slova „§ 15 odst. 3“ zrušují“ nahradit slovy „se 
text „§ 15 odst. 3“ zrušuje“ (čl. 58 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády (dále jen „Legislativní pravidla“)). 
 
3. K bodu 4: 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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V úvodní části textu bodu 4 slova „vkládají nové“ 
nahradit slovy „se doplňují“. 
 
4. K bodu 6: 
Bod 4 vyznačit bez tečky (čl. 72 Legislativních pravidel). 
 
5. K bodu 9 a 10: 
Doporučujeme slovo „dle“ nahradit slovem „podle“ , a to 
jednak z hlediska jednotné terminologie“ (v textu cit. 
zákona je užito pouze slova „podle“ nikoliv „dle“) 
a jednak i z hlediska jazykové vhodnosti. 
 
6. K bodu 15: 
Za text „odst. 5“ vložit slova „větě druhé“ (čl. 69 odst. 2 
Legislativních pravidel). 
 
7. K bodu 22: 
Slova „slova „a 3““ nahradit slovy „text „a 3““ (čl. 58 odst. 
7 Legislativních pravidel). 
 
8. K bodu 26: 
V poznámce pod čarou č. 38 doplnit na konci textu slova 
„ ,ve znění pozdějších předpisů“. 
 
9. K bodu 30: 
Slova „vkládají slova“ nahradit slovy „vkládá text“ (čl. 58 
odst. 7 Legislativních pravidel). 

 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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2. K části druhé: 
1. K bodu 2: 
V poznámce pod čarou č. 26 doplnit na konci textu slova 
„ ,ve znění pozdějších předpisů“. 

 
2. K bodům 17 a 18: 
Slova „se slova“ nahradit slovy „se text“ (čl. 58 odst. 7 
Legislativních pravidel) a v souladu s tím upravit další 
znění textu obou bodů. 

 
Akceptováno.  
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 

Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

1. K čl. I, k § 1 zákona č. 503/2012 Sb.: 
Požaduji, aby byla do § 1 zákona doplněna nová 
kompetence Státního pozemkového úřadu, kterou je 
zápis údajů o bonitovaných půdně ekologických 
jednotkách do základního registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí (RÚIAN). Státní pozemkový úřad již 
v současné době údaje o BPEJ vede v celostátní 
databázi bonitovaných půdně ekologických jednotek, 
nově by tyto údaje byly přenášeny i do RÚIAN. 
Přenesením těchto údajů do RÚIAN bude vytvořena 
přidaná hodnota spočívající jednak v jejich zpřístupnění 
pro celou veřejnou správu i další uživatele, jednak ve 
vytvoření vazeb na další územní prvky, zejména parcely 
katastru nemovitostí. V souladu s principy základních 
registrů bude možné tyto údaje automatizovaně přebírat 

Akceptováno.  
Text upraven podle navrženého znění. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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jinými informačními systémy a zjednodušit tak jejich 
zpracování. Vedením BPEJ jako účelových územních 
prvků dojde také ke snížení administrativní zátěže např. 
na straně katastrálních úřadů, neboť odpadne 
dosavadní praxe spočívající v protokolárním předávání 
nových údajů o BPEJ katastrálnímu úřadu k zápisu do 
katastru nemovitostí. Tyto údaje budou přebírány do 
informačního systému katastru nemovitostí automaticky 
z RÚIAN.  
V souladu s výše uvedeným požaduji na konec doplnit 
§ 1 nový odstavec následujícího znění: 
„(7) Státní pozemkový úřad je editorem údajů 
o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 
v základním registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí. Bonitované půdně ekologické jednotky 
jsou v základním registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí vedeny jako účelové územní prvky. 
O bonitovaných půdně ekologických jednotkách se 
v základním registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí vedou  
a) identifikační údaje, kterými jsou jedinečný kód 
územního prvku a kód vyjadřující charakteristiku 
bonitované půdně ekologické jednotky, 
b) lokalizační údaje,  
c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky.“ 

 
Tato připomínka je zásadní. 

2. K čl. I k bodu 1: 
Doplňovanou větu požaduji upravit následovně: 
„Státní pozemkový úřad podá do 15 pracovních dnů od 
data převedení z příslušnosti hospodařit Státního 
pozemkového úřadu u příslušného katastrálního úřadu 
návrh na zápis změny příslušnosti hospodařit společně 
s návrhem na výmaz poznámky o zařazení pozemku do 

Akceptováno.  
V návaznosti na připomínky různých připomínkových 
míst došlo ke změně textu následujícím způsobem: 
(4) Má-li být pozemek vedený v rezervě podle 
odstavce 1 písm. b) využit k uskutečnění rozvojového 
programu státu schváleného vládou, Státní 
pozemkový úřad na základě pravomocného 
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rezervy podle odstavce 1 písm. b), ve kterém potvrdí, že 
důvody pro vyznačení této poznámky pominuly“. 
Výmaz poznámky je důsledkem skutečnosti, že 
pozemek je převáděn jinému ústřednímu správnímu 
úřadu do příslušnosti hospodařit. Jelikož taková změna 
se do katastru zapisuje záznamem, nejeví se jako 
účelné řešit výmaz poznámky o zařazení pozemku do 
rezervy samostatně, odděleně od zápisu změny 
příslušnosti hospodařit. Naopak je zcela logické 
a efektivní tyto dva věcně související kroky spojit jak 
z pohledu Státního pozemkového úřadu, tak z pohledu 
katastrálních úřadů. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

rozhodnutí o umístění stavby, kterým je takový 
pozemek dotčen, popřípadě na základě územního 
souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy, jimiž může být 
rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního 
zákona nahrazeno, bezúplatně převede příslušnost 
hospodaření k tomuto pozemku nebo jeho nezbytné 
oddělené části v podobě parcely ve prospěch 
ústředního správního úřadu, pro který byla tato 
rezerva vytvořena, a do 15 pracovních dnů podá u 
příslušného katastrálního úřadu návrh na výmaz 
poznámky o zařazení pozemku do rezervy podle 
odstavce 1 písm. b). nebo s písemným souhlasem 
tohoto ústředního správního úřadu na státní 
příspěvkové organizace nebo státní podniky jím 
zřízené nebo založené, nebo na případné, jemu 
podřízené, organizační složky státu. Státní 
pozemkový úřad podá do 15 pracovních dnů od 
data převedení příslušnosti hospodaření Státního 
pozemkového úřadu podle věty první 
u příslušného katastrálního úřadu návrh na zápis 
změny příslušnosti hospodařit společně 
s návrhem na výmaz poznámky o zařazení 
pozemku do rezervy podle odstavce 1 písm. b), ve 
kterém potvrdí, že důvody pro vyznačení této 
poznámky pominuly. 
 
Odůvodnění:  
Možnost převodu pozemku na ústřední správní úřad 
navrhujeme ponechat, protože jiné ústřední správní 
úřady než Ministerstvo dopravy nepožadovaly změnu 
tohoto ustanovení, tudíž předpokládáme, že převod 
pozemku do jejich příslušnosti hospodařit jim 
vyhovuje. Proto byla doplněna možnost převádět 
příslušnost hospodařit na rezortní organizace, včetně 
státních podniků. 
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Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

3. K čl. I k bodu 25 (§ 14 odst. 1): 
Doporučuji vypustit z věty doplňované na konec 
odstavce její úvodní slova „Směny i“. Jelikož podle 
§ 2188 občanského zákoníku se na směnnou smlouvu 
přiměřeně použijí ustanovení o kupní smlouvě s tím, že 
se každá ze stran považuje ohledně věci, kterou 
směnou dává, za stranu prodávající, a ohledně věci, 
kterou přijímá, za stranu kupující, je tato část věty 
nadbytečná. Nadto je doplňovaná věta v této části 
věcně správně pouze z pohledu osoby, která směňuje 
nemovitost se Státním pozemkovým úřadem, neboť ta 
může jako protihodnotu za svou nemovitost obdržet 
i nemovitost, jejíž cena nižší, než je obvyklá cena 
nemovitosti, kterou na Státní pozemkový úřad převádí, 
nikoliv však z pohledu Státního pozemkového úřadu, 
který protihodnotu nižší, než odpovídající ceně obvyklé, 
naopak obdržet nemůže. Dále upozorňuji, že použitá 
formulace „se realizují … za cenu“ je velmi neformální, 
hovorová, neodpovídající jazyku standardně 
používanému v právních předpisech. 

Vysvětleno. 
Stejná spojení jsou užita v § 3 zákona a i v zákoně 
č. 229/1991 Sb. 

4. K čl. I k bodu 26 (§ 14 odst. 2): 
Ustanovení v navrhované podobě je nerealizovatelné. 
Závazek zaplatit kupní cenu vzniká až z platně 
uzavřené a účinné smlouvy. Neexistuje-li taková 
smlouva, není zde důvod platit kupní cenu, resp. není 
zde zatím vůbec žádná kupní cena, pouze její záměr. 
Ustanovení je třeba formulovat odlišným způsobem, 
např. odložit účinnost ostatních částí kupní smlouvy (tj. 
s výjimkou těch, které zakládají povinnost uhradit kupní 
cenu) až na zaplacení kupní ceny, případně uzavírat 
kupní smlouvu vždy s výhradou vlastnického práva 

Akceptováno. 
Původně navrhovaná změna úpravy kupní ceny byla 
vypuštěna. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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podle § 2132 a násl. občanského zákoníku. Správná 
formulace tohoto ustanovení má pak zásadní význam 
pro přezkum katastrálních úřadů, neboť od ní se odvíjí, 
zda budou katastrální úřady ve vkladovém řízení 
skutečnost, zda byla kupní cena zaplacena, 
přezkoumávat či nikoliv. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

5. K čl. I k bodům 29 až 35 (§ 15): 
Požaduji, aby navrhované zrušení odstavce 1, tedy 
zrušení vzniku zástavního práva k převáděnému 
zemědělskému pozemku, bylo do zákona promítnuto 
důsledně. Přestože nově zástavní právo při prodeji 
státní půdy již nemá vznikat (s ohledem na změny 
v § 14), je i nadále zmiňováno v § 13 odst. 4 (původně 
odst. 3) a v § 15 v nadpise a v odstavcích 2 a 5 (původně 
odst. 3 a 6). Z těchto ustanovení je třeba části textu 
týkající se zástavního práva úplně vypustit a postupy 
týkající se zástavních práv vzniklých před účinností 
novely upravit v přechodných ustanoveních (zejm. 
zachování omezení podle dosavadního odst. 3, 
uplatňování nároku podle dosavadního odst. 6). 
Nedůsledné provedení změny by působilo značné 
výkladové obtíže. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Zástavní právo zůstává zachováno. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

6. K čl. II: 
V návaznosti na připomínku k čl. I, § 1 (nově doplňovaný 
odst. 7), požaduji doplnit do přechodných ustanovení 
nový bod, který zní: 
„Státní pozemkový úřad zapíše údaje o bonitovaných 
půdně ekologických jednotkách do informačního 
systému územní identifikace nejpozději do 36 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do 42 měsíců 

Částečně akceptováno. 
Navrženo upravené znění:  
„Státní pozemkový úřad zapíše údaje o bonitovaných 
půdně ekologických jednotkách do informačního 
systému územní identifikace nejpozději do 48 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do 54 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí 
Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci 
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ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí Český 
úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci 
se Státním pozemkovým úřadem provedení kontrol 
a odstranění nesouladů mezi údaji o bonitovaných 
půdně ekologických jednotkách zapsanými do 
informačního systému územní identifikace a údaji 
vedenými v katastru nemovitostí. Po provedení kontrol 
a odstranění nesouladů, nejpozději do 43 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Český úřad 
zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů 
vyhlásí den, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných 
půdně ekologických jednotkách do základního registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí. Ustanovení 
§ 1 odst. 7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode 
dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně 
ekologických jednotkách do základního registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí.“ 
Odůvodnění: 
Údaj o BPEJ je v RÚIAN v současné době veden jako 
technickoekonomický atribut pozemku (viz § 35 odst. 1 
písm. b) zákona o základních registrech). Do RÚIAN 
byly údaje o BPEJ dosud zapisovány prostřednictvím 
informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), kde 
se evidují pro daňové účely v souboru popisných 
informací u parcel zemědělských pozemků (viz § 24 
odst. 3 katastrální vyhlášky). Tím, že BPEJ budou nově 
vedeny v RÚIAN jako účelové územní prvky, čímž se 
RÚIAN stane prvotním závazným zdrojem těchto 
informací pro celou veřejnou správu, se zásadním 
způsobem změní způsob zápisu BPEJ do katastru. 
Nově budou tyto údaje zapisovány jako účelový územní 
prvek Státním pozemkovým úřadem přímo do RÚIAN 
a do ISKN budou odtud přebírány (využívání 
referenčních údajů základního registru se bude řídit 

se Státním pozemkovým úřadem provedení kontrol 
a odstranění nesouladů mezi údaji o bonitovaných 
půdně ekologických jednotkách zapsanými do 
informačního systému územní identifikace a údaji 
vedenými v katastru nemovitostí. Po provedení 
kontrol a odstranění nesouladů, nejpozději do 55 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve 
Sbírce zákonů vyhlásí den, kdy dojde k zápisu údajů 
o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do 
základního registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí. Ustanovení § 1 odst. 7 zákona 
č. 503/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne, kdy 
dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně 
ekologických jednotkách do základního registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí.“ 
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příslušnými ustanoveními zákona o základních 
registrech). Proto je potřeba stanovit přechodné období, 
ve kterém editor (Státní pozemkový úřad) zapíše údaje 
o BPEJ do RÚIAN, a následně bude provedena kontrola 
a odstranění nesouladů mezi údaji o BPEJ nově 
zapsanými do RÚIAN a údaji o BPEJ již v katastru 
nemovitostí evidovanými. Jelikož nelze přesně stanovit, 
jak dlouho tento proces potrvá, je stanovena pouze 
maximální doba jeho trvání s tím, že přesný okamžik 
této změny bude stanoven sdělením ve Sbírce zákonů. 
Obdobné řešení již bylo v minulosti zvoleno při zavádění 
volebních okrsků jako účelových územních prvků do 
RÚIAN, kde se osvědčilo. 

7. K čl. III k § 11a odst. 3 písm. a):  
Navrhuji slovo „závazné“ zrušit a na konec vložit odkaz 
na poznámku pod čarou č. 27. 
Ustanovení je nevhodně formulované, neodpovídá 
požadavkům katastrálního zákona na označení 
nemovitostí v listinách (viz § 8 zákona č. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí). 

Akceptováno. 
Text upraven. 

8. K čl. III k bodu 3, 4 a 6 [§ 11a odst. 3 písm. d), odst. 4 
a 6]: 
Doporučuji slovo „Státního“ zrušit, a to vzhledem 
k tomu, že v § 4a odst. 2 tohoto zákona je již pro „Státní 
pozemkový úřad“ zavedena legislativní zkratka. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

9. K čl. III k § 23 odst. 3: 
Doporučuji slova „ministerstvo zemědělství České 
republiky“ nahradit slovy „Ministerstvo zemědělství“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

10. K čl. V k § 3: 
Navrhuji zde zavedenou legislativní zkratku „oprávněný 
právní subjekt“ nahradit pojmem „povinný subjekt“ 
a dále navrhuji tuto legislativní zkratku zavést již 
v ustanovení § 3 odst. 3, kde je toto slovní spojení 

Vysvětleno. 
V tomto případě se nejedná o subjekt povinný ke 
složení kauce, ale o subjekt oprávněný kauci přijmout. 
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použito poprvé, tedy v následujícím znění: „povinná 
osoba, družstvo a právnická osoba vzniklá podle 
zvláštního zákona (dále jen „povinný subjekt“)“. Dále 
doporučuji tuto legislativní zkratku promítnout následně 
i v ustanovení § 3 odst. 4 a 5. 

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace 
ČR 

Bez připomínek.  

Energetický regulační 
úřad 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

1. Obecně: 
Navrhujeme v zákoně rozšířit možnosti pro převod 
zemědělského pozemku dle § 10 odst. 3 na žádost 
oprávněného uživatele i tehdy, pokud se současně 
nepřevádí zemědělský pozemek vlastníkovi stavby (na 
kterém se stavba nachází a stavba je nemovitou věcí) 
nebo zemědělský pozemek sousedící s pozemkem, na 
němž je stavba (která je nemovitou věcí) umístěna 
a pokud takový jiný (bezprostředně nesousedící) 
zemědělský pozemek funkčně souvisí s jiným majetkem 
žadatele a je pro stát nevyužitelný. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Text ustanovení § 10 odst. 4 upraven následovně: 
„(4) Státní pozemkový úřad může se zemědělským 
pozemkem podle odstavce 3 vlastníkovi, popřípadě 
spoluvlastníkovi stavby převést jiný zemědělský 
pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely, 
pokud jsou s touto stavbou funkčně spojeny 
a vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby je 
oprávněným uživatelem tohoto pozemku.“. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 
ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 1. K bodu 4: 
V uvozující větě doporučujeme slovo „vkládají“ nahradit 
slovem „doplňují“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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2. K bodu 26. - § 14 odst. 2: 
V tomto bodě se uvádí, že kupní cena musí být Státnímu 
pozemkovému úřadu uhrazena před uzavřením kupní 
smlouvy. V důvodové zprávě je navrhovaná úprava 
odůvodněna tím, že by tím mělo dojít ke „snížení počtu 
potenciálních možných dlužníků vůči státu“. Na druhé 
straně však tento návrh uvádí budoucího kupujícího do 
nerovného postavení, kdy má plnit bez právního 
důvodu. Pro zajištění závazku kupujícího zaplatit kupní 
cenu lze podle našeho názoru využít zajišťovacích 
prostředků podle občanského zákoníku. 

Vysvětleno. 
Novelizační bod byl vypuštěn. 

Sdružení místních 
samospráv ČR 

1. Obecně: 
Sdružení místních samospráv ČR vítá snížení 
administrativní zátěže obcí [čl. III bod 4 (k § 11a odst. 
4)], nicméně je nutné poukázat na fakt, že obce nejsou 
informovány o vyhlášení nabídky a dále nemají 
předkupní právo k nabízeným pozemkům. Je velmi 
důležité, aby obce disponovaly patřičným fondem 
pozemků, které mohou sloužit např. ke směně při 
realizaci projektů vedoucích k rozvoji obce. Z tohoto 
důvodu požadujeme zavedení předkupního práva obce, 
byť za tržní cenu, a povinnost informovat obce při 
vyhlášení nabídky Státním pozemkovým úřadem. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Nabídka slouží k vypořádání restitučních nároků 
oprávněných osob, není tedy činěna za účelem 
prodeje pozemků, ale k vyrovnání závazků státu. 
Předkupní právo obcí začleňovat do zákona při 
restitučních nabídkách pozemků pro oprávněné 
osoby se jeví jako značně problematické. Pozemky 
jsou nabízeny za cenu podle jiného cenového 
předpisu a v danou chvíli není známa cena obvyklá 
(nebo tržní). Současně je nutno zdůraznit, že ne 
všechny pozemky v příslušnosti hospodařit jsou 
nabízeny. Jednak § 6 zákona o SPÚ zakazuje převod 
některých pozemků (např. veřejně prospěšné stavby, 
pozemky tvořící rezervu státu pro rozvojové programy 
státu schválené vládou, aj.) a dále podle navrhované 
úpravy § 11a odst. 2 nebudou nabízeny pozemky, 
pokud jejich převodu brání zákonná překážka, 
a pozemky, na které bylo uplatněno právo třetích 
osob na převod podle zvláštních předpisů (např. § 7 
a § 10 zákona o SPÚ). Rovněž nelze opomenout 
předkupní právo obcí a krajů dle § 101 stavebního 
zákona k pozemkům určeným územními plány 
k zastavění veřejně prospěšnými stavbami (zápis 
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poznámky do katastru nemovitostí). 
Požadavek na informovanost obcí o vyhlášení 
nabídek považujeme za nadbytečné. Pozemky, než 
jsou nabídnuty oprávněným osobám (a nejen ty), jsou 
prověřovány z pohledu převoditelnosti podle § 6 
zákona o SPÚ, mezi dotazovanými institucemi jsou 
obce, které se vyjadřují, zda nejsou pozemky 
vyloučeny z převodu z důvodu určení pozemků pro 
veřejně prospěšné stavby. Nabídky probíhají obvykle 
ve 4-5 termínech za rok, a jsou předem veřejnosti 
oznamovány na webových stránkách SPÚ. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

2. Obecně: 
Je nutné upozornit na skutečnost, že Státní pozemkový 
úřad nedisponuje dostatečným souborem pozemků 
v jednotlivých katastrech, které by mohly sloužit při 
komplexních pozemkových úpravách a dále budování 
společných zařízení při pozemkových úpravách. 
Naopak stát, resp. Státní pozemkový úřad, musí při 
realizaci komplexních pozemkových úprav a společných 
zařízení pozemky vykupovat a stejné kroky musí činit 
i obce, které svoje pozemky poskytují i bezplatně. 
Z výše uvedeného důvodu navrhujeme, aby Státní 
pozemkový úřad zastavil odprodej především 
zemědělské půdy, dokud se v daném katastrálním 
území nedokončí komplexní pozemkové úpravy a 
nerealizuje vybudování všech potřebných a 
plánovaných infrastruktur a veřejně prospěšných 
staveb. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text v návaznosti na připomínky upraven 
následujícím způsobem: 

(1) Podle tohoto zákona nebo zákona č. 229/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nelze převádět z vlastnictví státu na 
jiné osoby 
a) 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 
1. převáděných podle § 3 odst. 4, § 7 nebo § 10 
odst. 1 nebo 2, 
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2. převáděných se souhlasem obce nebo kraje na 
osoby, které mají podle schválené stavební 
dokumentace uskutečnit výstavbu podle § 17 
odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, 
3. převáděných se souhlasem obce nebo kraje 
směnou za jiné nemovitosti podle § 17 odst. 3 
zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nebo 
4. určených platnou územně plánovací 
dokumentací nebo již využitých ke zřízení 
technické infrastruktury8); v případě pochybností 
vydá na základě žádosti Státního pozemkového 
úřadu vyjádření příslušný úřad územního 
plánování, 
c) zemědělské pozemky určené podle 
schváleného návrhu pozemkové úpravy pro 
výstavbu polních cest a na provedení technických, 
vodohospodářských a ekologických opatření9) 
určené k řešení podle § 2 jiného právního 
předpisu9), u kterých je v katastru nemovitostí 
vyznačena poznámka podle jiného právního 
předpisu9a), 
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)  
na územích národních parků12); dále nelze 
převádět pozemky v přírodních rezervacích 
a v přírodních památkách, s výjimkou 
pozemků, k jejichž zcizení vydalo souhlas 
Ministerstvo životního prostředí podle 
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jiného právního předpisu12), 
g) pozemky, u nichž bylo Státním 
pozemkovým úřadem zahájeno správní řízení 
o převedení pozemku z rezervy podle § 3 odst. 
1 písm. a) do rezervy podle § 3 odst. 1 písm. b), 
do doby vydání pravomocného rozhodnutí, 
h) pozemky tvořící rezervu státních pozemků 
podle § 3 odst. 1 písm. b) s výjimkou nakládání 
podle § 3 odst. 4. 
____________ 
9) 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. 

9a) § 9 odst. 7 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. 
Odůvodnění: V katastru nemovitostí je v souladu s 
§ 23 odst. 1 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb. 
katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
evidována poznámka o zahájení pozemkových úprav. 
Tato poznámka je vyznačována ve vazbě na § 9 odst. 
7 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů v době, kdy je stanoven obvod 
pozemkových úprav a tedy je jednoznačně vymezen 
okruh účastníků řízení a pozemky rozčleněny do 
kategorií řešených a neřešených v obvodu 
pozemkových úprav. Podle § 2 zákona č. 139/2002 
Sb. jsou pozemkové úpravy prováděny ve veřejném 
zájmu. Zároveň jejich výsledky slouží k obnově 
katastrálního operátu. V této souvislosti nelze 
opomenout, že je řízení o pozemkových úpravách 
řízením správním a je třeba dbát zásady legitimního 
očekávání účastníků řízení, že budou pozemkové 
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úpravy dokončeny vydáním příslušných rozhodnutí 
v meritu věci. Jakýkoliv vnější zásah do 
rozpracovaných pozemkových úprav je pro jejich 
zdárné dokončení zpravidla fatální. Narušením 
daného stavu vlastnictví, který byl výchozí při 
zahájení pozemkových úprav, vede k riziku ztráty 
dostatečného objemu státní půdy potřebné pro 
společná zařízení. Dojde-li k vnějšímu zásahu, který 
má dopad na výměru státní půdy v řešeném území, 
v pokročilejších fázích řízení o pozemkových 
úpravách, nutně dojde i k marně vynaloženým 
finančním prostředkům ze státního rozpočtu, neboť 
celé řízení o pozemkových úpravách je hrazeno 
státem. Ve většině případů (například blokace 
pozemků rozhodnutím soudu) lze řešit tento zásah do 
území výběrem lokalit, které nejsou dotčeny 
pozemkovými úpravami, čímž by nedocházelo 
k narušení řízení o pozemkových úpravách a tedy 
k marnému vynakládání finančních prostředků státu. 
Pozemky, kterých se řízení o pozemkových úpravách 
týká, jsou v katastru nemovitostí jednoznačně 
identifikovány výše uvedenou poznámkou, a nemůže 
být tedy pochyb o aktuálně existujícím stavu věci. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  
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Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

1. K části první: 
V novelizačním bodě č. 1 upozorňujeme na zřejmě 
nesprávnou větnou vazbu neboť slova „Státního 
pozemkového úřadu“ nenavazují na slova „z příslušnosti 
hospodařit“. Zákon např. v § 4 odst. 3 používá 
„v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového 
úřadu". 
 
V novelizačním bodě 13 by slovo „a“ mělo být nahrazeno 
spojkou „, nebo“, neboť jde o vyjádření variant. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

2. K části druhé: 
V novelizačním bodě 2 upozorňujeme na zřejmě 
nesprávnou větnou vazbu, neboť slova „takto 
vymezeními“ nenavazují na slova „zastavěné území 
obce nebo zastavitelné ploše“. 

Akceptováno. 
Text upraven na základě jiných připomínek. 

3. K části třetí:  
V této části by mělo být slovo „kauci“ za slovem „vrátit“ 
vypuštěno, neboť se jeví nadbytečné s ohledem na to, 
že věta následně pokračuje slovy „kauci podle odstavce 
1 nebo 2 nebo její příslušnou část“. Upozorňujeme, že 
na konci věty je, v souvislosti s tím, že se stane příjmem 
státního rozpočtu, uvedeno slovo samotné slovo „kauce“ 
a nikoli „kauce nebo její příslušná část“. 

Vysvětleno. 
Jedná se o jinou kategorii kauce.  

Svaz měst a obcí 
České republiky 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1. K odůvodnění: 
Část h) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů („DPIA“) 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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by bylo vhodné přepracovat. 
Odůvodnění:  
Současně použitá formulace o tom, že se návrh netýká 
osobních údajů a soukromí se jeví zbytečně dlouhý. 
Postačilo by pouze např. „Z provedené analýzy obsahu 
návrhu nevyplývají ve zmíněných oblastech žádné 
dopady.“ Slovo negativní v původní větě není vhodné, 
úkolem navrhovatele je totiž v DPIA popsat veškeré 
dopady návrhu na ochranu soukromí a osobních údajů, 
nikoliv jen ty negativní. 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro zastupování 
státu ve věcech 
majetkových 

1. Obecně: 
Novela zákona č. 229/1991 Sb. neodpovídá textu 
důvodové zprávy, ve které se uvádí, že „novela reaguje 
i na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. US 35/17 ze dne 
19. 6. 2018, vyhlášený dne 27. 6. 2018, o zrušení části 
zákona 185/2016 Sb.“  
Tato informace zcela neodpovídá požadavkům v tomto 
nálezu uvedeným, neboť návrh novely ignoruje zásadní 
konstatování předmětného nálezu. V tomto nálezu se 
uvádí, že nebude-li Státní pozemkový úřad přinucen 
konkrétním vykonatelným soudním rozhodnutím – 
patrně bude mít při stávajícím znění § 28a zákona 
č. 229/1991 Sb. stále za to, že není oprávněn 
oprávněným osobám dobrovolně poskytovat adekvátní 
finanční náhradu. Jakkoli je takový výklad Státního 
pozemkového úřadu ústavně právně neudržitelný, nelze 
přehlížet, že právě ustálená praxe tohoto úřadu 
představuje jedno z klíčových kritérií ústavněprávního 

Vysvětleno.  
Novela zákona č. 229/1991 Sb. reaguje na nález ÚS 
sp. zn. Pl. ÚS 35/17 mimo jiné v tom smyslu, že 
rozšiřuje možnost převodu náhradního pozemku 
oprávněné osobě opakovaným zařazováním 
pozemků do veřejných nabídek, ustavením stejných  
práv osob, uvedených v § 13, odst. 8 písm. a) a b) 
a v neposlední řadě i doplněním výlukových 
ustanovení v § 6 zákona č. 503/2012 Sb., které mají 
zamezit převodům pozemků, potřebných pro jiné 
účely (např. společná zařízení v rámci pozemkových 
úprav). 
 
Jakkoliv Ústavní soud neorganicky spojil otázku 
restituční tečky, tedy legislativního ukončení procesu 
poskytování náhradních pozemků s problematikou 
výše peněžité náhrady, řešené citovaným nálezem 
ÚS z roku 2017, nelze souhlasit s tezí, že otázka 
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přezkumu tzv. restituční tečky, neboť již nález sp. zn. II. 
ÚS 4139/16 vymezil zřetelně mantinely pro ústavně 
souladné stanovení výše přiznané finanční náhrady. 
Z tohoto důvodu je nutné novelizovat § 28a zákona 
č. 229/1991 Sb. Předkládaná novela však s touto 
změnou nepočítá. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

řešená nálezem ÚS 4139/16 má mít přímé dopady do 
procesu převodu náhradního pozemku, který byl 
zrušením restituční tečky zachován i pro budoucí 
možnost vypořádání restitučního nároku. Při naturální 
restituci totiž není stávající ustanovení §28a 
překážkou pro poskytnutí přiměřené náhrady 
v podobě náhradního pozemku, neboť nevydané 
a vydávané náhradní pozemky jsou oceňovány 
stejným cenovým předpisem. Pokud jde 
o problematiku peněžitých náhrad, ke které skutečně 
nález ÚS 4139/17 zaujal postoj odlišný od setrvalé 
praxe SPÚ, lze podotknout, že již tehdy měl Ústavní 
soud možnost zrušit tu část zákona, jejíž akceptace 
Státním pozemkovým úřadem mu připadala 
neudržitelná.  
 
Nelze nezmínit názor Ministerstva financí, vyjádřený 
ve stanovisku ministryně financí ze dne 12. 4. 2018, 
č.j. MF-4869/2018/72-11, který preferuje neměnit 
úpravu výše poskytované peněžité náhrady dle 
zákona č. 229/1991 Sb. s odkazem na paralelu 
postupu podle zákona č. 87/1991 Sb. Důvody pro 
zachování současné úpravy stanovení výše peněžité 
náhrady (či restitučního nároku vůbec), jsou zejména 
tyto: 
 

 existence paralely problematiky finančních 
náhrad dle zákona o půdě a finanční náhrady 
a vrácení kupní ceny podle zákona 
o mimosoudních rehabilitacích, dovozená 
aktuální judikaturou Nejvyššího soudu České 
republiky a Ústavního soudu, kdy nejprve ve 
vztahu k zákonu o mimosoudních rehabilitacích 
a nyní (srov. nález Ústavního soudu č.j. II. ÚS 
4139/16 ze dne 18. 7. 2017) i ve vztahu k zákonu 
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o půdě soudy dospěly k závěru o takové výši 
finančního vypořádání, která musí být 
v rozumném poměru k tržní ceně, 

 skutečnost, že Ministerstvo financí 
nepřistoupilo ke změně právních předpisů na 
úseku mimosoudních rehabilitací, a to 
s ohledem na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. 
ÚS 33/10 ze dne 23. 4. 2013, ve kterém Ústavní 
soud zamítl návrh Obvodního soudu pro Prahu 1 
na zrušení ustanovení § 11 zákona č. 87/1991 
Sb. s odůvodněním, že soudní moc vyplnila 
mezery a nejasnosti v zákonech bez nutnosti 
zásahu zákonodárce, tj. že podle Ústavního 
soudu je postačující rozšiřující výklad, který 
je vyhrazen soudům, 

 individuální přístup při uspokojování nároků 
restituentů formou peněžité náhrady zachovává 
prostor pro zohlednění konkrétních okolností 
případu včetně postupu samotného restituenta a 
oproti plošnému leg. navýšení peněžitých náhrad 
se v kontextu se zkušenostmi Ministerstva financí 
s aplikací zákona o mimosoudních rehabilitacích 
jeví z hlediska nákladů dovypořádání zbývajících 
nároků jako méně zatěžující pro státní 
rozpočet. 

 
V návaznosti na výše uvedené pak 

Ministerstvo financí současně spatřuje podstatné 
důvody svědčící proti záměru leg. navýšení 
peněžitých náhrad v zákoně o půdě: 

 případné legislativní navýšení finančních 
náhrad v zákoně o půdě by bylo spojeno 
s řadou závažných rizik, tj. zejména  
- riziko nemožnosti využití variability 

jednotlivých konkrétních případů pro snížení 
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náhrady nejen podle zákona o půdě, ale 
analogicky i u zákona o mimosoudních 
rehabilitacích,  

- riziko pro stát nepříznivého vývoje budoucí 
soudní judikatury k demolovaným stavbám 
(opět analogicky i pro zákon 
o mimosoudních rehabilitacích),  

- riziko otevření nových nároků u osob bez 
splnění stávající podmínky státního 
občanství České republiky u obou zákonů 
(přičemž v případě zákona o mimosoudních 
rehabilitacích jde věcně zejména o ostatní 
nemovitosti - továrny, činžovní a rodinné 
domy apod., u nichž je finanční náhrada 
několikanásobně vyšší než u zemědělských 
pozemků),  

- riziko námitek nerovného přístupu mezi již 
vyplacenými restituenty a nově vyplácenými 
restituenty podle nové právní úpravy,  

- riziko nárůstu soudních sporů o navýšení 
dosavadní poskytnuté náhrady podle nových 
pravidel, 

- riziko přenosu principů plošného leg. 
navýšení peněžitých náhrad v zákoně 
o půdě cestou analogie do judikatury soudů 
týkající se zákona o mimosoudních 
rehabilitacích, 

 
Na závěr lze navíc odkázat na připomínku MF, 
uvedenou pod č. 1 Obecné „….požadujeme uvést 
výslovnou deklaraci, že s materiálem nejsou a 
nebudou spojeny žádné …. dodatečné požadavky na 
navýšení prostředků na jiné výdaje než jsou platy“. 
Úpravou ustanovení § 28a ve smyslu nálezu ÚS   
4139/17 by naopak došlo k nárokům na výdaje ve 
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zcela mimořádném rozsahu, který vzhledem 
k neustálené judikatuře nelze kvalifikovaně 
odhadnout, nicméně by se mohlo jednat o řádově 
stovky miliard Kč. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

2. Obecně: 
Je třeba konkretizovat, že nárok oprávněných osob 
uvedených v § 4 zákona č. 229/1991 Sb. lze vypořádat 
pouze vydáním pozemků, které jsou v příslušnosti 
hospodařit Státního pozemkového úřadu, a nikoli jiných 
organizačních složek státu nebo státních organizací. 
Důvodem je narůstající počet žalob, které jsou 
podávány na ostatní organizační složky státu za účelem 
nabytí jejich majetku z titulu restitučních nároků. 
Zároveň je třeba vložit omezující ustanovení, že nelze 
vydat pozemky v příslušnosti hospodařit Státního 
pozemkového úřadu, o které projeví zájem jiné 
organizační složky státu a státní organizace, které 
spadají pod režim zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  
Navrhujeme za § 11a vložit nový § 11b, který zní:  
„(1) Nárok oprávněných osob uvedených v § 4 lze 
vypořádat, nestanoví-li zákon jinak, převedením 
pozemku, který je výhradně v příslušnosti hospodařit 
pozemkového úřadu.  
(2) V případě, že pozemek uvedený v odstavci 1, 
potřebuje pro zabezpečení výkonu své působnosti nebo 
činnosti nebo jej požaduje převzít ve veřejném zájmu 
organizační složka státu nebo státní organizace, jejíž 
postavení a právní režim upravuje zákon č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

Akceptováno. 
Vložen nový § 11b. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
nelze jím vypořádat nárok oprávněné osoby dle odst. 1 
a pozemkový úřad s ním naloží ve prospěch této 
organizační složky nebo státní organizace.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 

3. K Čl. I bodu 12 (k § 10 odst. 1):  
Z navrhovaného znění vyplývá, že obec má nárok na 
takový převod v každé situaci, která naplňuje písm. a) či 
b). Není vhodné, aby byly „plošně“ převáděny všechny 
zemědělské pozemky, které naplní písmeno a) či b). 
Obec by měla v žádosti i doložit budoucí účel využití 
těchto nemovitostí. Státní pozemkový úřad v souladu 
s metodikou Ministerstva financí by měl přistoupit 
k převodu nemovitosti až po vyhodnocení konkrétní 
situace a okolností daného případu. 

Vysvětleno. 
Jedná se o úplatný převod podle speciálního právního 
předpisu, nikoliv zákona č. 219/2000 Sb. SPÚ je 
metodika MF známa, včetně podmínek 
a prověřovaných skutečností. 
Písm. a) – SPÚ zkoumá, zda se jedná o stavbu ve 
prospěch dané obce, protože k pravomocnému 
rozhodnutí o umístění stavby se obec může dostat 
pouze se souhlasem vlastníka tj. SPÚ. 
Písm. b) – zde se jedná pouze o pozemky 
v intravilánu obce nacházející se v ploše veřejného 
prostranství a pro další činnost státu jsou nevyužitelné 
a zatěžující (náklady na údržbu). Domníváme se, že 
plochy veřejného prostranství by měly být primárně ve 
vlastnictví obce. 

4. K Čl. I bodu 16 (k § 10d):  
Pojem „související majetek“ je vymezen pouze v rámci 
navrhované důvodové zprávy k novele zákona. 
Vzhledem k faktu, že daný pojem není legislativně 
definován, navrhujeme, aby tomu tak bylo již v rámci 
paragrafového znění zákona. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

5. K Čl. II bodu 12 (k § 11a odst. 12):  
V příslušném navrhovaném ustanovení není definován 
pojem „funkční souvislost“, jakým způsobem by se 
prokazovala, a kdo by určil, že podmínka funkční 
souvislosti je v konkrétním případě naplněna. 

Vysvětleno. 
Funkční souvislost nelze obecně nadefinovat, protože 
každý případ je nutné posoudit individuálně 
v návaznosti na místní situaci.   

Sekretariát Rady Bez připomínek.  
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hospodářské a sociální 
dohody 

Veřejný ochránce práv Bez připomínek.  

Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Státní pozemkový úřad 1. K § 4 odst. 4 poslední věta: 
Honební pozemky podle věty první získávají postavení 
přičleněných pozemků uznané společenstevní 
honitby39). Za slovo honitby se připojuje poznámka pod 
čarou č. 39) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Odůvodnění: Doplnění odkazu na zákon o myslivosti, 
v jehož pojmovém aparátu jsou pojmy uvedené v § 4 
a dále v § 5 vymezeny. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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2. K § 6 odst. 1: 
Znění ustanovení navrhujeme doplnit takto: 
(1) Podle tohoto zákona nebo zákona č. 229/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nelze převádět 
z vlastnictví státu na jiné osoby 
a) 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 
1. převáděných podle § 3 odst. 4, § 7 nebo § 10 odst. 1 
nebo 2, 
2. převáděných se souhlasem obce nebo kraje na 
osoby, které mají podle schválené stavební 
dokumentace uskutečnit výstavbu podle § 17 odst. 3 
zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
3. převáděných se souhlasem obce nebo kraje směnou 
za jiné nemovitosti podle § 17 odst. 3 zákona č. 
229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo 
4. určených územním nebo regulačním plánem nebo již 
využitých ke zřízení technické infrastruktury8); v případě 
pochybností vydá na základě žádosti Státního 
pozemkového úřadu vyjádření příslušný úřad územního 
plánování, 
c) zemědělské pozemky řešené podle § 2 jiného 
právního předpisu9), u kterých je v katastru nemovitostí 
vyznačena poznámka dle jiného právního předpisu9a) 
„zahájení pozemkových úprav“, 
určené podle schváleného návrhu pozemkové úpravy 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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pro výstavbu polních cest a na provedení technických, 
vodohospodářských a ekologických opatření 
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) na 
územích národních parků, s výjimkou směny pozemků 
odůvodněné zájmy ochrany přírody12), 
g) pozemky, u nichž bylo Státním pozemkovým úřadem 
zahájeno správní řízení o převedení pozemku z rezervy 
podle § 3 odst. 1 písm. a) do rezervy podle § 3 odst. 1 
písm. b), do doby vydání pravomocného rozhodnutí, 
h) pozemky tvořící rezervu státních pozemků podle § 3 
odst. 1 písm. b) s výjimkou nakládání podle § 3 odst. 4. 
____________ 
9) 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. 

9a) § 9 odst. 7 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. 
Odůvodnění: V katastru nemovitostí je v souladu s § 23 
odst. 1 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb. katastrální 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, evidována 
poznámka o zahájení pozemkových úprav. Tato 
poznámka je vyznačována ve vazbě na § 9 odst. 7 
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
v době, kdy je stanoven obvod pozemkových úprav 
a tedy je jednoznačně vymezen okruh účastníků řízení 
a pozemky rozčleněny do kategorií řešených 
a neřešených v obvodu pozemkových úprav. Podle § 2 
zákona č. 139/2002 Sb. jsou pozemkové úpravy 
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prováděny ve veřejném zájmu. Zároveň jejich výsledky 
slouží k obnově katastrálního operátu. V této souvislosti 
nelze opomenout, že je řízení o pozemkových úpravách 
řízením správním a je třeba dbát zásady legitimního 
očekávání účastníků řízení, že budou pozemkové 
úpravy dokončeny vydáním příslušných rozhodnutí 
v meritu věci. Jakýkoliv vnější zásah do rozpracovaných 
pozemkových úprav je pro jejich zdárné dokončení 
zpravidla fatální. Narušením daného stavu vlastnictví, 
který byl výchozí při zahájení pozemkových úprav, vede 
k riziku ztráty dostatečného objemu státní půdy 
potřebné pro společná zařízení. Dojde-li k vnějšímu 
zásahu, který má dopad na výměru státní půdy 
v řešeném území, v pokročilejších fázích řízení 
o pozemkových úpravách, nutně dojde i k marně 
vynaloženým finančním prostředkům ze státního 
rozpočtu, neboť celé řízení o pozemkových úpravách je 
hrazeno státem. Ve většině případů (například blokace 
pozemků rozhodnutím soudu) lze řešit tento zásah do 
území výběrem lokalit, které nejsou dotčeny 
pozemkovými úpravami, čímž by nedocházelo 
k narušení řízení o pozemkových úpravách a tedy 
k marnému vynakládání finančních prostředků státu. 
Pozemky, kterých se řízení o pozemkových úpravách 
týká, jsou v katastru nemovitostí jednoznačně 
identifikovány výše uvedenou poznámkou a nemůže být 
tedy pochyb o aktuálně existujícím stavu věci. 
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3. K § 21: 
Ustanovení navrhujeme doplnit o odst. 4 ve znění:  
„(4) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem převod 
pozemku, rozumí se tím také převod spoluvlastnického 
podílu na pozemku.“ 
Odůvodnění: Stávající znění zákona č. 503/2012 Sb. ve 
všech svých ustanoveních hovoří o převodu pozemku, 
nikoliv o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku. 
Vzhledem k tomu, že v praxi nastávají situace, kdy stát 
je spoluvlastníkem pozemku, považujeme za vhodné 
rozšířit společná ustanovení o toto upřesnění tak, aby 
mohly být majetkoprávně řešeny i podíly na pozemcích. 

Akceptováno. 
Text doplněn na konec odstavce 4. 

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez připomínek.  

Zemědělský svaz ČR Bez připomínek.  

Českomoravský svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Ústav zemědělských a 
potravinářských 
informací 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Svaz českých a 
moravských 
spotřebních družstev 

Bez připomínek.  

Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých 
lesů v ČR 

1. K § 4 odst. 5: 
Podle navrhovaného ustanovení náleží Státnímu 
pozemkovému úřadu náhrada za přičleněné honební 

Neakceptováno. 
Nejprve je nutno vymezit postavení Státního 
pozemkového úřadu (dále „SPÚ“) jako organizační 
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pozemky včetně pozemků, které jsou v postavení 
přičleněných pozemků, s tím, že ministerstvo 
zemědělství stanoví vyhláškou způsob výpočtu této 
náhrady a další podmínky úhrady. Současně je 
předmětným ustanovením výslovně vyloučena 
aplikovatelnost § 30 odst. 2 věty druhé zákona č.  /2001 
Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, které 
upravuje totožnou problematiku pro všechny zbývající 
vlastníky, mezi které dosud patří i stát ve všech jeho 
organizačních podobách a složkách včetně 
Pozemkového úřadu ČR. 
Navrhované ustanovení považuje SVOL za kolidující 
s ústavním pořádkem ČR a nadbytečné. 
Rozpor s ústavním pořádkem je založen tím, že Státní 
pozemkový úřad jako osoba vykonávající vlastnické 
právo k pozemkům ve vlastnictví státu Návrhem 
získává, pokud jde o náhradu za přičlenění, zcela jiné 
právní postavení, než všichni zbývající vlastníci 
přičleněných pozemků. Náhrada za přičlenění má 
charakter náhrady za nucené omezení vlastnického 
práva ve smyslu čl. 11 odst. 4 „Listiny základních práv 
a svobod („Vyvlastnění nebo nucené omezení 
vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na 
základě zákona a za náhradu.“) Pokud se tato náhrada 
má u přičleněných honebních pozemků s právem 
hospodařit Státního pozemkového úřad odvozovat jiným 
způsobem (výpočtovým postupem podle zamýšlené 
nové vyhlášky Ministerstva zemědělství) než je tomu 
u zbývajících vlastníků, kde je postup stanoven v § 30 
odst. 2 věta druhá zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
(„Nedohodnou-li se zúčastněné osoby o výši náhrady, 
určí náhradu orgán státní správy myslivosti a přihlédne 
přitom k velikosti přičleněných honebních pozemků 
a k předpokládanému výnosu z výkonu práva myslivosti 
na těchto pozemcích“) představuje to jednoznačný 

složky státu, který se nemůže sdružit do společností 
(na rozdíl od předchůdce Pozemkového fondu ČR 
jako právnické osoby). Honební společenstvo (dále 
jen „HS“) je právnickou osobou s charakterem 
veřejnoprávní korporace. 
Proto je nutno ukončit dosavadní členství SPÚ v HS 
a zákonem nastavit nemožnost stát se členem HS 
(§ 26 zák. 449/2001 Sb.). 
Při ukončení členství v HS již nelze aplikovat 
ustanovení § 30 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
které je nástrojem při tvorbě a uznání nové honitby.   
Tento dosavadní nedostatek výslovné pozitivní právní 
úpravy, (právních poměrů vlastníka honebních 
pozemků, který ukončil své členství v HS a které 
využívá nadále jeho pozemky k výkonu práva 
myslivosti), pro stanovení odpovídající náhrady za 
užívání honebních pozemků, je nutno upravit 
zákonným předpisem. Návrh tohoto zákona 
odstraňuje právní nejistotu ve vztahu SPÚ k držitelům 
honiteb.  
Nelze akceptovat dosavadní praxi, kdy v případě 
absentujícího správního rozhodnutí o přičlenění 
pozemků k honitbě (§ 30 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti), a při interpretaci nálezů Ústavního 
soudu, je odůvodněný závěr, že vlastníku honebních 
pozemků přísluší od honebního společenstva 
náhrada, o které má rozhodnout soud. 
 
Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky podle  ust. § 14 a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
organizační složky státu a státní organizace musí o 
svěřený majetek pečovat jako řádní hospodáři a 
zejména nesnižovat výnos z tohoto majetku a kdy 
SPÚ má v příslušnosti hospodaření přes 400 000 
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V Praze dne 5. listopadu 2018 
Vypracovala: JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 

zásah do principu rovnosti všech vlastníků, jak je 
zakotven do ustanovení čl. 11 odst. 1 věta druhá Listiny 
základních práv a svobod („Vlastnické právo všech 
vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu“). Pro 
založení této nerovnosti přitom neexistuje žádný 
ospravedlnitelný důvod.  
Nadbytečnost předmětného ustanovení pak vyplývá 
z naprosté absence důvodů pro to, aby způsob 
stanovení náhrady za přičlenění byl v případě honebních 
pozemků s právem hospodařit Státního pozemkového 
úřadu stanoven odchylně od obecné úpravy obsažené 
v zákoně o myslivosti, která dopadá na ostatní vlastníky 
přičleněných honebních pozemků.   
SVOL s ohledem na uvedené navrhuje, aby návrh § 4 
odst. 5 byl z Návrhu zcela vypuštěn. 

honebních pozemků ve výměře cca 120 000 ha v cca 
5 000 honitbách, a je nemyslitelné, aby o výši náhrady 
v konečné fázi rozhodovaly soudy.  
Nesouhlasíme s připomínkou týkající se “zakládání 
nerovného postavení mezi držiteli honiteb při 
vyplácení náhrad“.  
Náhrada za přičlenění je vlastně reciproční hodnotou 
nájemného. Jde o občanskoprávní nárok věřitele vůči 
dlužníkovi, kterým je vždy vlastník honitby, nikdy 
nájemce honitby.  
Již při současné právní úpravě mají držitelé dvou 
rozdílných (i třeba sousedících) honiteb rozdílnou výši 
dohodnutých náhrad s konkrétními osobami. Není 
dáno, že výše náhrady za užívání honebních 
pozemků v dané honitbě musí být jednotná pro 
všechny vlastníky přičleněných pozemků. I nyní je 
vyplácena rozdílná výše náhrady podle osoby tak, jak 
si ji účastníci dojednali v dohodě o užívání – náhradě 
za přičlenění honebních pozemků. V mnoha 
případech není náhrada vlastníkům vůbec vyplácena, 
a ani není poukazována na zvláštní účet, a tím de 
facto sami držitelé honiteb zakládají nerovné 
postavení vlastníků přičleněných pozemků. 
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