
Zákon č. 503/2012 Sb. 
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Bezúplatný převod pozemku 

§ 7 

(1) Státní pozemkový úřad bezúplatně převede zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný 
hospodařit, na základě písemné žádosti obce, v jejímž katastrálním území se nacházejí, do jejího 
vlastnictví za předpokladu, že tomu nebrání práva třetích osob, a to jde-li o pozemky 

a) v zastavěném území8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, 

b) v zastavitelné ploše8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, 

c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně 
prospěšnou stavbou, 

d) zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce, 

e) v zastavěném území8) nebo v zastavitelné ploše8) určené územním plánem nebo regulačním 
plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k 
těmto účelům využité, 

f) nacházejí-li se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na území třetích zón národních parků a 
jsou-li v zastavěném území8) nebo zastavitelné ploše8); písemnou žádost týkající se 
bezúplatného převodu těchto typů pozemků lze podat nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

(2) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví bezúplatně 
převede 

a) silniční pozemky15) pod místními komunikacemi nebo pod účelovými komunikacemi, s 
nimiž je příslušný hospodařit, pokud tato obec uvedené komunikace vlastní, 

b) silniční pomocné pozemky16) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo17) související se 
silničními pozemky podle písmene a), s nimiž je příslušný hospodařit. 

(3) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví bezúplatně 
převede, pokud takovému převodu nebrání práva třetích osob a pokud o převedení těchto 
pozemků nepožádala obec, zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit, 

a) v zastavěném území8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, 

b) v zastavitelné ploše8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, 

c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně 
prospěšnou stavbou, 

d) zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví kraje, 

e) v zastavěném území8) nebo v zastavitelné ploše8) určené územním plánem nebo regulačním 
plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k 
těmto účelům využité. 



(4) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví bezúplatně 
převede 

a) silniční pozemky15) pod silnicemi II. a III. třídy, s nimiž je příslušný hospodařit, pokud tento 
kraj uvedené silnice vlastní, 

b) silniční pomocné pozemky16) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo17) související se 
silničními pozemky podle písmene a), s nimiž je příslušný hospodařit. 

(5) V případě, že je pozemní komunikací zastavěna pouze část pozemku evidovaného v katastru 
nemovitostí v podobě parcely, převede se tato část určená geometrickým plánem s tím, že 
náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku hradí v případě odstavce 2 
obec a v případě odstavce 4 kraj. 

§ 8 

(1) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, 
na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce, kterým by 
zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení, je obec povinna 
zemědělský pozemek převést zpět za stejných podmínek, za jakých byl na obec převeden, a to 
ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo změny regulačního plánu 
nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže nebude možné pozemek převést 
zpět, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, je obec povinna ve stejné lhůtě poskytnout 
Státnímu pozemkovému úřadu finanční náhradu ve výši ceny pozemku zjištěné podle cenového 
předpisu18) platného ke dni uzavření smlouvy, podle které byl pozemek obci převeden, a podle 
současného způsobu využití pozemku. Totéž platí i v případech, kdy došlo k bezúplatnému 
převodu pozemku do vlastnictví obce podle § 7 odst. 1 písm. e) a pozemek nebyl k realizaci 
veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření využit. 

(2) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, 
na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví kraje podle § 7 odst. 
3 písm. a), b) nebo c), kterým by zamýšlená stavba nebyla veřejně prospěšnou stavbou, je kraj 
povinen zemědělský pozemek převést zpět za stejných podmínek, za jakých byl na kraj 
převeden, a to ve lhůtě do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti změny územního plánu nebo 
změny regulačního plánu nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. 
Jestliže nebude možné pozemek převést zpět, protože je ve vlastnictví třetí osoby, je kraj 
povinen ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu finanční náhradu ve výši 
ceny pozemku zjištěné podle cenového předpisu18) platného ke dni uzavření smlouvy, podle 
které byl pozemek kraji převeden, a podle současného způsobu využití pozemku. 

(3) Ustanovení odstavce 2 platí i v případech, kdy došlo k bezúplatnému převodu pozemku do 
vlastnictví kraje podle § 7 odst. 3 písm. e) a pozemek nebyl k realizaci veřejné zeleně nebo k 
realizaci veřejně prospěšných opatření využit. 

(4) V případě zrušení školy nebo školského zařízení zřízeného krajem je kraj povinen 
přednostně nabídnout Státnímu pozemkovému úřadu nemovité věci, které byly obci nebo kraji 
bezúplatně převedeny Pozemkovým fondem České republiky podle jiného právního předpisu36) 
za účelem jejich potřebnosti pro činnost školy nebo školského zařízení zřízených tímto krajem 
a zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení podle jiného právního předpisu37). 

(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 platí po dobu 10 let ode dne provedení vkladu 
vlastnického práva k zemědělskému pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch obce nebo 
kraje. 

§ 9 



Pokud tento zákon nestanoví jinak, lze zemědělské pozemky podle § 10 až 13 převádět pouze 
na 

a) fyzickou osobu, která je občanem 

1. České republiky19), 

2. jiného členského státu Evropské unie20), 

3. státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo 

4. Švýcarské konfederace21), 

b) právnickou osobu, která je zemědělským podnikatelem v České republice, 

c) právnickou osobu, která je zemědělským podnikatelem nebo má obdobné postavení 

1. v jiném členském státě Evropské unie20), 

2. ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo 

3. ve Švýcarské konfederaci21). 

§ 10 

Převod zemědělského pozemku na žádost obce, kraje, jeho oprávněného uživatele nebo 

vlastníka stavby, která se na pozemku nachází 

(1) Státní pozemkový úřad převede na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví 
zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely nacházející se v jejím 
katastrálním území, 

a) nachází-li se v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, případně koridoru, a je-li 
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění stavbou ve prospěch této obce 
a stavebníkem je obec, nebo 

b) nachází-li se v zastavěném území a podle platného územního plánu v ploše veřejného 
prostranství podle zákona o obcích. 

(2) Státní pozemkový úřad převede na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví 
zemědělský pozemek nebo jeho nezbytnou oddělenou část v podobě parcely v zastavěném 
území nebo v zastavitelné ploše určený pro projekty rozvoje území určených pro průmyslové 
využití schválené vládou, pokud takovému převodu nebrání práva třetích osob a pokud o 
převedení tohoto pozemku nepožádala obec. 

(3) Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad vlastníkovi, popřípadě 
spoluvlastníkovi stavby, která je nemovitou věcí, 

a) zemědělský pozemek, na němž je tato stavba umístěna, pokud je vlastník, popřípadě 
spoluvlastník stavby oprávněným uživatelem tohoto pozemku, nebo 

b) zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely sousedící s pozemkem, na 
němž je tato stavba umístěna, jde-li o pozemek funkčně spojený s touto stavbou a vlastník, 
popřípadě spoluvlastník stavby je jeho oprávněným uživatelem. 

(4) Státní pozemkový úřad může vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi stavby, která je 
nemovitou věcí, 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. 



(5) Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad vlastníkovi, popřípadě 
spoluvlastníkovi pozemku, jehož součástí je stavba, která byla do 31. prosince 2013 
samostatnou nemovitostí, sousedící zemědělský pozemek, který je se stavbou funkčně spojen a 
žadatel je jeho oprávněným uživatelem, nebo oddělenou část takového pozemku v podobě 
parcely. Státní pozemkový úřad může tomuto vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi pozemku 
převést jiný zemědělský pozemek, který je se stavbou funkčně spojen a žadatel je jeho 
oprávněným uživatelem, nebo oddělenou část tohoto pozemku v podobě parcely. 

 


