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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Hroznová 227/17, Pisárky, 603 00 Brno 

 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:  12.8.2020 
Naše značka: SPU 310241/2020 
Spisová značka: SPU 290853/2020/3     
 
Vyřizuje.:  Ing. Radoslav Baslík 
Tel.:  727957146 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  r.baslik@spucr.cz 
  
Datum:  28.8.2020 
 
 
 
 

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů  
 
 
Vážený pane, 
 
 
dne 12.8.2020 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Vaši  e-mailovou žádost o informaci, v 
niž požadujete poskytnutí nájemních, pachtovních či jiných smluv a ujednání na pozemky KN p. č. 694/1, p. č. 
694/2, p. č. 694/4 a p. č. 997/1 v k. ú. Přímětice, a to za období od. 1.1.2010 do 12.8.2020.  
 
V  příloze zasíláme kopii nájemní smlouvy č. 256N15/27 ze dne 29.6.2015, nájemní smlouvy č. 49N19/27 ze 
dne 10.4.2019 a pachtovní smlouvy  č. 182N19/27 ze dne 29.7.2019 s dodatkem č. 1 k této pachtovní smlouvě 
ze dne 7.10.2019. Těmito smlouvami jsou pronajaty celé pozemky KN p. č. 694/1, p. č. 694/2, p. č. 694/4 v k. ú. 
Přímětice. Podle sdělení Pobočky Znojmo, Státního pozemkového úřadu - Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj,  nebyly tyto pozemky od 1. 1. 2010 do podpisu předmětných smluv pronajaty. 
 
Současně zasíláme i kopii pachtovní smlouvy  č. 368N18/27 ze dne 13.9.2018,  kterou je pronajata část 
pozemku KN p. č. 997/1 v k. ú. Přímětice o výměře 349 m2 a dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité 
věci zpětně od 1.10.2006. Dále Vám zasíláme kopii nájemní smlouvy č. 119N10/27 ze dne 22.3.2010, kterou 
byla pronajata do 30.11.2016 část pozemku KN p. č. 997/1 v k. ú. Přímětice o výměře 30 m2.  Zbývající část 
pozemku KN p. č. 997/1 v k. ú. Přímětice pronajata není a nebyla. 
 
V souladu se  zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a  s „Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)“, byly  ve smlouvách anonymizovány osobní údaje fyzických osob, které by bylo 
možno pro tento účel poskytnou pouze s jejich písemným souhlasem, kterým však náš úřad nedisponuje.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka  Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
 
 
 
 
Přílohy 
Dle textu 
 

 
Vážený pan 
XXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 
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'česká republika - Státní pozemkový úřad 
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ 01312774
za který právně jedná RNDr. Dagmar Benešovská vedoucí pobočky Znojmo, Krajského 
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
adresa: náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo, ^
na základě oprávnění vyplývajícího z platného Podpisového řádu SPÚ účinného ke dni
právního jednání

S‘

bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 110015 - 3723001/0710

- na straně jedné -

manželé
pan
r. č. I, bytem
paní.
r. č. , bytem

(dále jen „nájemce")

- na straně druhé -

, PSC 

, PSČ

uzavírají podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ"), tuto

nájemní smlouvu
č. 49N19/27

ČI. I

1) Pronajímatel je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný 
hospodařit s tímto pozemkem ve vlastnictví státu vedeným u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj Katastrálního pracoviště Znojmo.

obec kat. území druh evidence parcela č. výměra m^ druh pozemku
Přímětice Přímětice u 

Znojma
KN 694/4 524 ostatní plocha

Nedílnou součástí nájemní srn ouvy je grafické zobrazeni předmětu nájmu, které tvoří přílohu 
č. 2

Cl. II

1) Pronajímatel přenechává nájemci pozemek uvedený v čl. I do užívání za účelem 
nezemědělským nepodnikání - přístupová a manipulační plocha

2) Tato smlouva nemůže být právním titulem pro zřizení trvalé stavby.
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CL III

Nájemce je povinen:

a) užívat předmět nájmu v souladu s účelem nájmu

b) v případě ukončení nájmu uvést předmět nájmu do stavu, ve kterém se nacházel ke dni 
zahájení nájemního vztahu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak,

c) trpět věcná břemena, resp. služebnosti spojené s pozemkem, jenž je předmětem nájmu,

d) platit v souladu se zákonnou úpravou daň z nemovitých věcí za pozemek, jenž je 
předmětem nájmu,

e) umožnit pronajímateli na jeho žádost vstup na pozemek specifikovaný v čl. I, a to za 
účelem kontroly, zda je pozemek užíván v souladu s touto smlouvou; den, kdy pronajímatel 
hodlá provést kontrolu, bude nájemci oznámen písemně alespoň 7 dnů předem; v případě 
nutné potřeby je pronajímatel oprávněn kontrolu provést i za jeho nepřítomnosti.

Čl. IV

1) Tato smlouva se uzavírá od 1.5.2019 na dobu neurčitou.

2) Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit dohodou nebo písemnou výpovědi.

3) Nájem lze v souladu s ustanovením § 2231 NOZ vypovědět v tříměsíční výpovědní době, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně.

4) Pronajímatel může v souladu s ustanovením § 2232 NOZ vypovědět nájem bez výpovědní 
doby, jestliže nájemce porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a to ke dni 
doručení výpovědi nájemci.

5) Tato smlouva zaniká dnem úmrtí nájemce.

6) Smluvní strany vylučují obnovení nájmu, pokračuje-li nájemce v užívání předmětu nájmu 
po skončení nájmu, aniž by musel pronajímatel vyzvat nájemce k vyklizení a předání 
předmětu nájmu.

7) V případě, že nájemce nevyklidí předmět nájmu a nepředá předmět nájmu pronajímateli 
do desátého dne po skončení nájmu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý 
den prodlení se splněním těchto povinností počínaje jedenáctým dnem ode dne skončení 
nájmu. Právo na náhradu škody zůstává tímto ujednáním nedotčeno.

Čl. V

1) Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné.

2) Nájemné se platí ročně dopředu vždy k 1. 10. běžného roku.

3) Roční nájemné se stanovuje dohodou ve výši 8.500,- Kč (slovy: osmtisícpětset korun 
českých).

4) Nájemné za období od účinnosti smlouvy do 30. 9. 2019 včetně činí 3.563,- Kč (slovy: 
třitisícepětsetšedesáttři korun českých) a bylo uhrazeno před podpisem této smlouvy.

Výpočet alikvotní části nájmu je nedílnou součásti této smlouvy a tvoři přílohu č. 1
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5) Nájemné bude hrazeno převodem na účet pronajímatele vedený u České národní banky, 
číslo účtu 110015-3723001/0710, variabilní symbol 4911927
Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet pronajímatele.

6) Nedodrží-li nájemce lhůtu pro úhradu nájemného, je povinen podle ustanovení § 1970 
NOZ zaplatit pronajímateli úrok z prodlení, a to na účet pronajímatele vedený u České 
národní banky, číslo účtu 180013-3723001/0710, variabilní symbol 4911927

7) Prodlení nájemce s úhradou nájemného delší než 60 dnů se považuje za porušení 
smlouvy zvlášť závažným způsobem, které zakládá právo pronajímatele nájem vypovědět 
bez výpovědní doby (ustanovení § 2228 odst. 4 NOZ).

8) Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn vždy k 1. 10. běžného roku 
jednostranně zvýšit nájemné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předcházející běžný 
rok.

Zvýšené nájemné bude uplatněno písemným oznámením ze strany pronajímatele nejpozději 
do 1. 9. běžného roku, a to bez nutnosti uzavírat dodatek a nájemce bude povinen novou 
výši nájemného platit s účinností od nejbližši platby nájemného.

Základem pro výpočet zvýšeného nájemného bude nájemné sjednané před tímto zvýšením.

V případě, že meziroční míra inflace přestane být z jakéhokoli důvodu nadále publikována, 
nahradí ji jiný podobný index nebo srovnatelný statistický údaj vyhlašovaný příslušným 
orgánem, který pronajímatel dle svého rozumného uvážení zvolí.

9) Pro případ předčasného ukončení nájmu bude zaplacené nájemné vypořádáno 
a odpovídající část nájemci pronajimatelem vrácena.

Čl. VI

Nájemce je oprávněn přenechat pronajatý pozemek, jeho část do podnájmu jen s 
předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

Čl. VII

1) Nájemce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pozemek, který je předmětem nájmu dle 
této smlouvy, může být pronajímatelem převeden na třetí osoby v souladu s jeho 
dispozičním oprávněním. V případě změny vlastnictví platí ustanovení § 2221 a § 2222 NOZ.

Čl. Vlil

Státní pozemkový úřad jako správce dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platněho nařízení (EU) 
2016/679 (GDPR), tímto informuje nájemce jako subjekty údajů, že jejich údaje uvedené v 
tomto prohlášení zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle tohoto 
prohlášení. Nájemci si jsou vědomi svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na 
opravu svých osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Státní pozemkový úřad se zavazuje, že při správě a zpracování osobních údajů bude dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Státní 
pozemkový úřad zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 
písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas ve stejném rozsahu udělují i osoby zastupující nájemce na základě plné moci, 
popř. další osoby v tomto prohlášení uvedené.
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Cl. IX

1) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou dodatku k této smlouvě, a to na základě dohody smluvních stran, není-li 
touto smlouvou dohodnuto jinak.

2) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o jakékoli změně údajů týkajících se 
jejich specifikace jako smluvní strany této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 
změny.

ČI.X

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Jeden stejnopis přebírá nájemce a jeden je určen pro pronajímatele.

Čl. XI

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uvedeným v Čl. IV, této smlouvy.

Cl. XII

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato 
smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

Ve Znojmě dne

"' V. ,;.M, I IV, (.iKAl..
■'■'■'.I.' I '•.-■'IMl.'l'.V ■ ř. t‘l'1 . y

■Kini. .Arni.iíly i.'.i i/'-.
.' O.', Kiiojii" 1 I

RNDr. Dagmar Benešovská 
vedoucí pobočky Znojmo 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj 
pronajímatel

nájemci

Za správnost; Bc. Hana Doležalová .podpis
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k.ú. Přímětice





pozemkový fond CR
úzomrií pracoviště Znojmo'^ 

^ Dvořákova fi.Ži

Pozemkový fond České republiky
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/1 la, PSČ 130 00
zastoupený Antonínem Rosslem, vedoucím územního pracoviště PF ČR ve Znojmě, 
adresa: Dvořákova 21, 670 30 Znojmo

rČ: 45797072 
DIČ: CZ45797072
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 
Bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., Znojmo, č. účtu 692005-514/0600

(dále jen „pronajímatel")

- na straně jedné -

■V f
Sun Eco Energy, a. s.
sídlo: Víta Nejedlého 601, PSČ 682 01 Vyškov 
IČ 282 60 996 
DIČ CZ28260996
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5289 
osoba oprávněná jednat za právnickou osobu - Martin Dubový, předseda představenstva

- Jan Večeře, místopředseda představenstva

(dále jen "nájemce”)

- na straně druhé -

uzavírají podle ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto

nájemní smlouvu
č. 119N10/27

Č1.I

1) Pronajímatel spravuje ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o půdě"), tuto nemovitost ve vlastnictví státu vedenou u Katastrálního 
pracoviště Znojmo Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj

obec kat. území druh evidence parcela č. výměra
vm"

druh pozemku

Znojmo Přímětice KN 997/1-část 30 ostatní plocha

Nedílnou součástí nájemní smlouvy je grafické zobrazení předmětu pronájmu, které tvoří 
přílohu č. 1 této nájemní smlouvy.

2) Pozemek nebyl užíván.
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Cl. II

1) Pronajímatel přenechává nájemci nemovitost uvedenou v čl. I do užívání 
k nezemědělskému účelu:
- sloužící k podnikání: kabelové vedení VN.

2) Tato smlouva nemůže být právním titulem pro zřízení trvalé stavby nebo pro trvalé 
odnětí pozemku(ů) ze zemědělského půdního fondu.

C1.III

Nájemce je povinen:

a) užívat předmět nájmu v souladu s účelem nájmu,

b) v případě ukončem' nájmu uvést předmět nájmu do stavu, ve kterém se nacházel 
ke dni zahájení nájemního vztahu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak,

c) platit v souladu se zákonnou úpravou daň z nemovitostí za nemovitosti, jež jsou 
předmětem nájmu,

d) umožnit pronajímateli na jeho žádost vstup na nemovitost specifikovanou v čl. I, a to 
za účelem kontroly, zda je nemovitost užívána v souladu s touto smlouvou; den, kdy 
pronajímatel hodlá provést kontrolu, bude nájemci oznámen písemně alespoň 7 dnů předem; v 
případě nutné potřeby je pronajímatel oprávněn kontrolu provést i za jeho nepřítomnosti.

Cl. IV

1) Tato smlouva se uzavírá od 1.4.2010 na dobu neurčitou.

2) Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit dohodou nebo písemnou 
výpovědí.

3) Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4) Pronajímatel může od této smlouvy odstoupit z důvodu opakovaného porušení 
ustanovení této smlouvy, a to ke dni doručem' odstoupení.

C1.V

1) Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné.

2) Nájemné se platí ročně dopředu vždy k 1. 10. běžného roku.

3) Roční nájemné se stanovuje dohodou ve výši 600,- Kč (slovy: šestset korun 
českých).
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4) Nájemné bude hrazeno převodem na účet pronajímatele vedený u GE Money Bank, 
a. s., Znojmo, číslo účtu 692005-514/0600, variabilní symbol 11911027.

5) Nájemné za období od účinnosti smlouvy do 30. 9. 2010 včetně činí 301,- Kč (slovy: 
tristajedna korun českých) a bylo uhrazeno před podpisem této smlouvy.

Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet pronajímatele.

6) Nedodrží-li nájemce lhůtu pro úhradu nájemného, je povinen podle ustanovení § 517 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zaplatit pronajímateli 
úrok z prodlení.

7) Prodlení nájemce s úhradou nájemného delší než 60 dnů se považuje za porušení 
smlouvy, které zakládá právo pronajímatele od smlouvy odstoupit.

8) Pro případ předčasného ukončení nájmu bude zaplacené nájemné vypořádáno 
a odpovídající část nájemci pronajímatelem vrácena.

Cl. VI

Nájemce je oprávněn přenechat pronajaté nemovitosti, některé z nich nebo jejich části 
do podnájmu jen s předchozím písemným soulilasem pronajímatele.

C1.VII

Nájemce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že nemovitosti, které jsou předmětem 
nájmu dle této smlouvy, mohou být pronajímatelem převedeny na třetí osoby v souladu s jeho 
dispozičním oprávněním.

Čl. VIII

Nájemce souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů pronajímatelem. 
Tento souhlas nájemce poskytuje na dobu 10 let a zároveň se zavazuje, že po tuto dobu 
souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů neodvolá.

CL IX

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné 
pouze písemnou formou na základě dohody smluvních stran.

C1.X

Tato smlouvaje vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Jeden stejnopis přebírá nájemce a ostatní jsou určeny pro pronajímatele.

i



Cl. XI

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

y

CL XII

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že 
tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

Ve Znojmě dne,
'22 -03- 2010

Pozemkový fond ČR
Územní pracoviště Znojmo 

@ Dvořákova e. 21 ^ 
eiT5ííi)fflj(í^

Pozemkový fond České republiky 
vedoucí územního pracoviště Znojmo 

Antonín Rossl 
pronajímatel

Za správnost; Drahomíra Severinové 

podpis

Sun Eco Energy, a.s. 
Víta Nejedlého 601 

682 01 Vyšicov 
iČ: 282 60 996

SuS^o Energy, a. s.
Martin Dubový, předseda představenstva 
Jan Večeře, místopředseda představenstva 

nájemce

L



Přfloha k nájemní smlouvě č. 119N10/27 Sun Eco Energy, a. s.

Variabilní symbol: 11911027 Uzavřeno: Roční nájem: Víta Nejedlého 601

Účinná od: 1.4.2010 600 Kč Vyškov

Katastr Parcela / Díl Skup. Kultura Číslo LV Cena za ha 
[Kč]

Výměra %
[m2]

Nájem [Kč]

Přímětice

část 997 1 0 2 14 10 002 20,00 Kč 30 600,00

30 600,00

CELKEM: nájemné dohodou 600 Kč

Strana 1 z 1
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STATNI POZEMKOVÝ URAĎ
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov, IČ; 01312774. DIČ: CZ01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

( »

Adresa pro doručování; Státní pozemkový úřad, Pobočka Znojmo, Náměstí Armády 1213/8, 
Znojmo, PSČ 669 02

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Našezn.: NS č. 119N10/27 SPU 110333/2017/27/Burg 
Vyřizuje: Burgetová

Tel.: 727 957 224
E-mail: i.burqetova@spucr.cz
ID DS; z49per3

Datum: 9.3.2017

Ukončení nájemního vztahu - vyúčtování nedoplatku

Sun Eco Energy, a.s. 
Víta Nejedlého 601 
Vyškov 
682 01

Dne 22.3.2010 byla sVámi uzavřena nájemní smlouva č. 119N10/27 
na pronájem části parc.č. KN 997/1 v k.ú. Přímětice na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 
straně a na základě Vámi podané výpovědi ze dne 29.8.2016 nájemní smlouva ke dni 30.11.2016 
skončila.

Kdatu ukončení byl u nájemní smlouvy vyčíslen nedoplatek za období od 1.10.2016 do 30.11.2016 ve 
výši 100,- Kč. který nutno uhradit neprodleně na účet SPÚ vedený u ČNB č. 110015-3723001/0710 
s uvedením VS 11911027 a vyčísleno penále za pozdní úhradu jistiny ve výši 3,- Kč, které je nutno 
uhradit na účet č. 180013-3723001/0710 s uvedením VS 11911027.

S pozdravem

Mgr. Jitka Jadvidžáková 
zástupce vedoucí Pobočky Znojmo 
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj





0 . I-1.1

Česká republika - Státní pozemkový úřad
sídlo; Husinecká 1024/1 la, Praha 3 - Zižkov, PSČ 130 00
zastoupený RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí Pobočky Znojmo Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj
adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

ICO; 01312774 
DIČ: CZ01312774_
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu; 110015-3723001/0710

(dále jen „pronajímatel“)
- na straně jedné -

jelínek reality s.r.o.
Sídlo; Vídeňská třída 625/54, Znojmo, PSČ 66902 
IČ: 293 04 636 
DIČ: CZ29304636
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně. oddíl C, vložka 72589, 
osoba oprávněná jednat za právnickou osobu - Jiří Jelínek, jednatel

(dále jen „nájemce")

- na straně druhé -

uzavírají podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sh., občanský zákoník (dále jen 
„NOZ"), tuto

nájemní smlouvu
č. 256N15/27

Cl. I
1) Pronajímatel je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit 
s tímto pozemkem ve vlastnictví státu vedeným u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj 
Katastrálního pracoviště Znojmo

obec kat. území druh evidence parcela č. výměra
(m^)

druh pozemku

Znojmo Přímětice KN 694/1-část 39 Trv.travní porost
Nedílnou součástí nájemní smlouvy je grafické zobrazení předmětu pronájmu, které tvoří 
přílohu č. 1 této nájemní smlouvy.

Cl. II
1) Pronajímatel přenechává nájemci pozemek uvedený v čl. I této smlouvy do užívání 
k nezemědělskému účelu, podnikání;

- uložení dešťové kanalizace.
2) Tato smlouva nemůže být právním titulem pro zřízení trvalé stavby nebo pro trvalé 
odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.



o
CL III

Nájemce je povinen;
a) užívat předmět nájmu v souladu s účelem nájmu,
b) v případě ukončení nájmu uvést předmět nájmu do stavu, ve kterém se nacházel 

ke dni zahájení nájemního vztahu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak,
c) trpět věcná břemena, resp. služebnosti spojené s pozemkem, jenž je předmětem

nájmu.
d) platit v souladu se zákonnou úpravou daň z nemovitých věcí za pozemek, jenž je 

předmětem nájmu.
e) množnit pronajímateli na jeho žádost vstup na pozemek specifikovaný v čl. I, a to za 

účelem kontroly, zda je pozemek užíván v souladu s touto smlouvou; den, kdy pronajímatel 
hodlá provést kontrolu, bude nájemci oznámen písemně alespoň 7 dnů předem; v případě 
nutné potřeby je pronajímatel oprávněn kontrolu provést i za jeho nepřítomnosti.

Čl. IV
1) Tato smlouva se uzavírá od 1.8.2015 na dobu neurčitou.
2) Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit dohodou nebo písemnou 

výpovědí.
3) Nájem lze v souladu s ustanovením § 2231 NOZ vypovědět v tříměsíční výpovědní 

době, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.

4) Pronajímatel může v souladu s ustanovením § 2232 NOZ vypovědět nájem bez 
výpovědní doby, jestliže nájemce porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a to 
ke dni doručení výpovědi nájemci.

Čl. V
1) Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné.
2) Nájemné se platí ročně dopředu vždy k 1. 10. běžného roku.
3) Roční nájemné se stanovuje dohodou ve výši 780,- Kč (slovy: sedmsetosmdesát 

korun českých).
4) Nájemné bude hrazeno převodem na účet pronajímatele vedený u České nái‘odní 

banky, číslo účtu 110015-3723001/0710, variabilní symbol 25611527.
5) Nájemné za období od účinnosti smlouvy do 30. 9. 2015 včetně činí 130,- Kč 

(slovy: jednostotřicet korun českých) a bylo uhrazeno před podpisem této smlouvy.

Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet pronajímatele.

6) Nedodrží-li nájemce lhůtu pro úhradu nájemného, je povinen podle ustanovení 
§ 1970 NOZ zaplatit pronajímateli úrok z prodlení, a to na účet pronajímatele vedený u České 
národní banky, číslo účtu 180013-3723001/0710. variabilní symbol 25611527.

7) Prodlení nájemce s úhradou nájemného delší než 60 dnů se považuje za porušení 
smlouvy zvlášť závažným způsobem, které zakládá právo pronajímatele nájem vypovědět bez 
výpovědní doby (ustanovení § 2228 odst. 4 NOZ).

8) Pro případ předčasného ukončení nájmu bude zaplacené nájemné vypořádáno 
a odpovídající část nájemci pronajímatelem vrácena.

Cl. VI
Nájemce je oprávněn přenechat pronajatý pozemek nebo jeho část do podnájmu jen s 

předchozím písemným souhlasem pronajímatele.



o
Cl. VII

1) Nájemce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pozemek, který je předmětem 
nájmu dle této smlouvy, může být pronajímatelem převeden na třetí osoby v souladu s jeho 
dispozičním oprávněním. V případě změny vlastnictví platí ustanovení § 2221 a § 2222 NOZ.

2) Nájemce bere na vědomí, že na hranici pozemku, který je předmětem nájmu dle 
této smlouvy, je umístěna vodovodní šachta, k níž se nájemce z této smlouvy zavazuje 
umožnit přístup.

Čl. vm
1) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné 

pouze písemnou formou dodatku k této smlouvě, a to na základě dohody smluvních stran.

2) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o jakékoli změně údajů 
týkajících se jejich specifikace jako smluvní .strany této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů 
ode dne změny.

Čl. IX
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Jeden stejnopis přebírá nájemce a jeden je určen pro pronajímatele.

Čl. X
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

ČI. XI
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že 

tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

2 9 '06- 2015
Ve Znojmě dne.....................

RNDr. Dagmar Benešovská 
vedoucí Pobočky Znojmo 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj 
pronaj ímatel

JELÍNEK'REALIT^ s.r.o. 
Jiří Jelíi^íek - jednal 
nájemce

M

Za správnost; Švecová Růžena.... .podpis



Příloha k nájemní smlouvě č. 256N15/27 JELÍNEK REALITY i

Variabilní symbol: 25611527 Roční nájem: Vídeňská tfida 625/54

Účinná od: 1.S.20I5 780 Kč Znojmo

Katastr Parcela / Díl Skup. Kultura Číslo LV Cena za m‘ 
|KČ|

Výměra
lm2|

Nájem |Kčl

Přímětice

část 694 0 2 7 10 002 20,00 39 780,00

39 780,00

CELKEM nájemné dohodou: 39 780 Kč

Výpočet alikvotní části nájmu pro smlouvu č. 256N15/27
Spočítáno ke dni: 1.10.2015

Parcela / Díl Skup. Výměra |in2| Datum Datum vydání Počet Nájem
přidáni dní

Stávající parcely
Přímětice

694 1 I.S.20I5 130,36

130,36

130,36

CELKEM: 130,00
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1:1 000 k.ú. Přímětice





česká republika - Státní pozemkový úřad 
sídlo; Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 
IČO; 01312774 
DIČ: CZ 01312774
za který právně jedná RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí Pobočky Znojmo Krajského 
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo,
na základě oprávnění vyplývajícího z platného Podpisového řádu Státního pozemkového 
úřadu účinného ke dni právního jednání

bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu; 110015-3723001/0710

(dále jen „propachtovatel")

- na straně jedné -

Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky 
Sídlo: č.p. 18, 671 52 Hluboké Mašůvky 
IČ: 489 06 239 
DIČ; CZ48906239
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2479 
osoba oprávněná jednat za právnickou osobu - Ing. Radek Kružík, předseda

(dále jen „pachtýř')

- na straně druhé -

uzavírají podle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), tuto

pachtovní smlouvu
č. 368N18/27

ČI. I

1) Propachtovatel je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný 
hospodařit s těmito zemědělskými pozemky ve vlastnictví státu vedenými u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj Katastrálního pracoviště Znojmo.

obec kat. území druh
evidence

parcela č. výměra 
v m^

druh pozemku

Znojmo Přímětice KN 279/10 288 Vodní plocha
Znojmo Přímětice KN 386/19 465 Orná půda
Znojmo Přímětice KN 747/6 1247 Orná půda
Znojmo Přímětice KN 997/1 část 349 Ostatní plocha
Znojmo Znojmo-město KN 6057 7826 Orná půda
Znojmo Znojmo-město KN 6058 5430 Orná půda
Znojmo Znojmo-město KN 6059 3359 Orná půda
Znojmo Znojmo-město KN 6060 6793 Orná půda
Znojmo Znojmo-město KN 6069 534 Orná půda
Znojmo Znojmo-město KN 6070 1260 Orná půda
Znojmo Znojmo-město KN 6072 1493 Orná půda



Znojmo Znojmo-město KN 6074 6629 Orná půda

Nedílnou součástí pachtovní smlouvy je grafické zobrazení předmětu pachtu, které tvoří 
přílohu č, 1-5 této pachtovní smlouvy.

2) Část předmětu pachtu, a to pozemky p.č. 279/10 a p.č. 386/19 v k.ú. Přímětice a všechny 
pozemky v k.ú. Znojmo-město, přešly do této pachtovní smlouvy z nájemní smlouvy č. 
511N06/27. Užívání pozemků p.č. 747/6 p.č. 997/1 v k.ú. Přímětice je od 1.10.2006 do 
účinnosti této smlouvy řešeno Dohodou o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 
368N18/27.

ČI. II
Propachtovatel přenechává pachtýři pozemky uvedené v čl. I této smlouvy do užívání 
za účelem:

- provozování zemědělské výroby.

Cl. lil
Pachtýř je povinen:

0 a) užívat pozemky řádně v souladu s jejich účelovým určením, hospodařit na nich způsobem 
založeným na střídání plodin a hnojení organickou hmotou ve dvou až čtyřletých cyklech 
podle fyzikálních vlastností půdy, způsobu hospodaření a nároků pěstovaných rostlin,

b) dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 326/2004 Sb.. o rostlinolékařské péči a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c) dodržovat zákaz hospodářské činnosti vyvolávající erozi a další degradaci půdy 
a používání toxických a jiných škodlivých látek s dlouhodobým reziduálním účinkem, 
dodržovat ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů,

d) umožnit propachtovatel! prováděni kontroly k bodům a) až c) formou nahlédnutí 
do evidence rozborů a vstupem na pozemky,

e) dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů,

í 0 provádět podle podmínek sběr kamene,

g) vyžádat si souhlas propachtovatele při realizaci zúrodňovacích opatření a zakládání 
trvalých porostů na pozemcích nebo při provádění změny druhu pozemků,

h) trpět věcná břemena, resp. služebnosti spojené s pozemky, jež jsou předmětem pachtu,

i) platit v souladu se zákonnou úpravou daň z nemovitých věcí za propachtované pozemky, 
jež jsou předmětem pachtu.

Čl. IV
1) Tato smlouva se uzavírá od 1.10.2018 na dobu neurčitou.

2) Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit dohodou nebo písemnou výpovědí.

3) Pacht lze v souladu s ustanovením § 2347 NOZ vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní 
době, a to vždy jen k 1. říjnu běžného roku.

4) Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit, má dle 
ustanovení § 2348 NOZ právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době.



5) Propachtovatel může v souladu s ustanovením § 2334 NOZ vypovědět pacht bez 
výpovědní doby, jestliže pachtýř propachtuje propachtované pozemky jinému, přenecháni je 
k užívání nebo zméní-li hospodářské určení pozemků, anebo způsob jejich užívání nebo 
požívání bez propachtovatelova předchozího souhlasu.

Čl. V
1) Pachtýř je povinen platit propachtovateli pachtovné.

2) Pachtovné se platí ročně pozadu vždy k 1. 10. běžného roku.

3) Roční pachtovné se stanovuje dohodou ve výši 7.667,- Kč (slovy; 
sedmtisícšestsetšedesátsedm korun českých).

4) Pachtovné za období od účinnosti smlouvy do 30. 9. 2019 včetně činí 7.667,- Kč (slovy: 
sedmtisícšestsetšedesátsedm korun českých), a bude uhrazeno k 1. 10. 2019.

5) Pachtovné bude hrazeno převodem na účet propachtovatele vedený u České národní 
banky, číslo účtu 110015-3723001/0710, variabilní symbol 36811827.
Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet propachtovatele.

6) Nedodrží-li pachtýř lhůtu pro úhradu pachtovného, je povinen podle ustanovení § 1970 
NOZ zaplatit propachtovateli úrok z prodlení, a to na účet propachtovatele vedený u České 
národní banky, číslo účtu 180013-3723001/0710, variabilní symbol 36811827.

7) Prodlení pachtýře s úhradou pachtovného delší než 60 dnů se považuje za porušeni 
smlouvy, které zakládá právo propachtovatele smlouvu vypovědět bez výpovědní doby 
(ustanovení § 2228 odst. 4 NOZ).

8) Smluvní strany se dohodly, že propachtovatel je oprávněn vždy k 1. 10. běžného roku 
jednostranně zvýšit pachtovné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předcházející běžný 
rok.
Zvýšené pachtovné bude uplatněno písemným oznámením ze strany propachtovatele 
nejpozdéji do 1. 9. běžného roku. a to bez nutnosti uzavírat dodatek a pachtýř bude povinen 
novou výši pachtovného platit s účinnosti od nejbližší platby pachtovného.

Základem pro výpočet zvýšeného pachtovného bude pachtovné sjednané před tímto 
zvýšením.
V případě, že meziroční míra inflace přestane být z jakéhokoli důvodu nadále publikována, 
nahradí ji jiný podobný index nebo srovnatelný statistický údaj vyhlašovaný příslušným 
orgánem, který propachtovatel dle svého rozumného uvážení zvolí.

Čl. VI
Pokud jsou na propachtovaných pozemcích zřízena meliorační zařízení, pachtýř 
se zavazuje;

- u melioračních zařízení umístěných pod povrchem půdy zajistit jejich údržbu,

- k hlavním melioračním zařízením umožnit přístup za účelem provedení údržby.

Cl. VII
Pachtýř bere na vědomi a je srozuměn s tím, že pozemky, které jsou předmětem pachtu dle 
této smlouvy, mohou být propachtovatelem převeden na třetí osobu v souladu s jeho 
dispozičním oprávněním. V případě změny vlastnictví platí ustanovení § 2221 a § 2222 NOZ.

Čl. Vlil
Pachtýř je oprávněn propachtované pozemky, některé z nich nebo jejich části propachtovat 
nebo dát do užívání třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem propachtovatele.
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Cl. IX
1) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou dodatku k této smlouvě, a to na základě dohody smluvních stran, není-li 
touto smlouvou stanoveno jinak.

2) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o jakékoli změně údajů týkajících se 
jejich specifikace jako smluvní strany této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 
změny.

Čl. X
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Jeden stejnopis přebírá pachtýř a jeden je určen pro propachtovatele.

Čl. XI
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uvedeným v Čl. IV této smlouvy.

Čl. XII
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato 
smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

Ve Znojmě dne 1 3 -09- 2018

/ťiiifdOiskť (inj/slvo 
ill.l.HOKÍ; .MAŠŮVKY 

rs( ' (>VI I*r. Zmijím)
IČO; -wm^V) DIČ: (,y.4«';06239

cz

RNDr. Dagmar Benešovská 
vedoucí Pobočky Znojmo 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj 
propachtovatel

Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky 
Ing. Radek Kružík - předseda 
pachtýř

Za správnost; Bc. Hana Doležalová

podpis
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Příloha pachtovní smlouvy č. 368N18/27

Variabilní symbol: 36811827 Roční pacht: 7 667 Kč

Účinná od: 1,10.2018

Pachtýři:

Název Adresa

Zemědělské družstvo Hluboké Hluboké Mašůvky, 67152 Hluboké Mašůvky 
Mašůvky

Nemovitosti:

Pozn. Parcela / Dii Skp. Kult. Číslo LV Typ 
sazby

Cena
[Kč]

Výměra
[m^

% Pacht
[KČ]

Katastr: Přímětice
279 10 2 11 10002 pc/ha 106 100 288 2,2 67,22

386 19 2 2 10002 pc/ha 106 100 465 2,2 108,54

^ 747 6 2 2 10002 pc/ha 106 100 1 247 2,2 291,07

část 997 1 2 14 10002 pc/ha 106 100 349 2,2 81,46

Celkem za katastr 2 349 548,30
Katastr: Znojmo-město

6057 2 2 10002 pc/ha 97 100 7 826 2,2 1 671,79

6058 2 2 10002 pc/ha 97 100 5 430 2,2 1 159,96
6059 2 2 10002 pc/ha 97 100 3 359 2,2 717,55

6060 2 2 10002 pc/ha 97 100 6 793 2,2 1 451,12

6069 2 2 10002 pc/ha 97 100 534 2,2 114,07
6070 2 2 10002 pc/ha 97 100 1 260 2,2 269,16

6072 2 2 10002 pc/ha 97 100 1 493 2,2 318,93

6074 2 2 10002 pc/ha 97 100 6 629 2,2 1 416,09

Celkem za katastr 33 324 7 118,67

^velkem pachtovné dohodou: 35 673 7 667

Vysvětlivky k typu sazby: 
ha...za hektar 
jdn...za jednotku 
pc/ha...průmérná cena za hektar 
m^...za





1:1000









česká republika - Státní pozemkový úřad 
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ 01312774
za který právně jedná RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí Pobočky Znojmo Krajského 
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo,
na základě oprávnění vyplývajícího z platného Podpisového řádu Státního pozemkového úřadu 
účinného ke dni právního jednání

bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 110015-3723001/0710

(dále jen „Státní pozemkový úřad")

- na straně jedné -

Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky 
Sídlo: č.p. 18, 671 52 Hluboké Mašůvky 
IČ: 489 06 239 
DIČ: CZ48906239
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2479 
osoba oprávněná jednat za právnickou osobu - Ing. Radek Kružík, předseda

(dále jen „uživatel")

- na straně druhé -

uzavírají tuto

dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci
č. 368N18/27

Cl. I
Uživatel nemovitých věcí ve vlastnictví státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní 

pozemkový úřad, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj Katastrálního 
pracoviště Znojmo

obec kat. území druh
evidence

parcela č. výměra v m^ druh
pozemku

Znojmo Přímětice KN 747/6 1247 Orná půda
Znojmo Přímětice KN 997/1 část 349 Ostatní plocha

se zavazuje za jejich užívání od 1.10.2006 do 30.9.2018 zaplatit Státnímu pozemkovému úřadu 
úhradu za užívání (dále jen „úhrada").



Cl. II
Roční úhrada za užívání nemovitých věcí specifikovaných v čl. 1 této dohody 

je stanovena dohodou dle přílohy výpočtu, která Je nedílnou součástí této dohody.

Celková úhrada za období od 1.10.2006 do 30.9.2018 tedy činí 
dvatisícedevétsetpadesátpět korun českých).

2.955,- Kč (slovy;

Čl. Ill
Uživatel se zavazuje celkovou úhradu specifikovanou v čl. II této dohody, kterou tímto 

uznává co do důvodu a výše, zaplatit na účet Státního pozemkového úřadu vedený u České 
národní banky, číslo účtu 110015-3723001/0710, variabilní symbol 36811827 do 1.10.2019. 

Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet Státního pozemkového úřadu.

Čl. IV
Další užívací vztahy k nemovitým věcem specifikovaným v čl. I. této dohody budou 

řešeny v pachtovní smlouvě č. 368N18/27, která bude uzavřena po podpisu této dohody.
Čl. V

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Jeden stejnopis přebírá uživatel a jeden je určen pro Státní pozemkový úřad.

Čl. VI
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Čl. VII
Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že 

tato dohoda je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své 
podpisy. , .

1 3 -03- 2018
Ve Znojmě dne.....................

CR - Státní pozemkový úřad 
RNDr. Dagmar Benešovská 
vedoucí Pobočky Znojmo 
pro Jihomoravský kraj 
Krajského pozemkového úřadu

/.l•llU'<K■l.s■kť ilrii/.slvo 
íll.i:i{()KK. MA.ŠiiVKY

■ íi7l líkl. /.iiiijmo
in): ty nič; (■/'ixyooz.ty

................... a........
Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky 
Ing. Radek Kružík - předseda 
uživatel

Za sorávnost: Bc. Hana Doležalová 

podpis



Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 368N18/27

Od Do Kdy Castka SazbaDen v %
SazbaRok v 
% Dluh Poznámka

1.10.2006 19.3.2014 132,31 0,2739726 100 988,52 Kč p.č. 747/6 - 1%
20.3.2014 30.9.2018 291,07 0,2739726 100 1 320,58 Kc p.č. 747/6 - 2,2%
1.10.2006 19.3.2014 37,03 0,2739726 100 276,66 Kč p.č. 997/1 - 1%
20.3.2014 30.9.2018 81,46 0,2739726 100 369,58 Kč p.č. 997/1 - 2,2%

2 955,34 Kč
Cekem 2 955,00 Kč





I íŘ \í-;

i; Česká republika - Státní pozemkový úřad 
sídlo: Husinecká 1024/1^1 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ 01312774
za který právně jedná RNDr. Dagmar Benešovská vedoucí pobočky Znojmo, Krajského 
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
adresa: náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo ^
na základě oprávnění vyplývajícího z platného Podpisového řádu SPÚ účinného ke dni
právního jednání

bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 110015-3723001/0710

S'i A í^r ' :

(dále jen „propachtovatel") 

- na straně jedné -

paní I 
r. č. 
bytem 
PSČ

(dále jen „pachtýř')

- na straně druhé -

uzavírají podle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), tuto

PACHTOVNÍ SMLOUVU 
č. 182N19/27

Cl. I

1) Propachtovatel je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit 
s tímto zemědělským pozemkem ve vlastnictví státu vedeným u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj Katastrálního pracoviště Znojmo

obec kat. území druh evidence parcela č. výměra m^ druh pozemku
Znojmo Přímětice KN 694/1-část 723 trvalý travní porost

Nedílnou součástí pachtovní smlouvy je grafické zobrazení předmětu pachtu, které tvoří 
přílohu č. 1 této pachtovní smlouvy

2) Pozemek byl předmětem výzvy k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy.

Cl. II

provozování drobné zemědělské činnosti (jako např. pěstování zeleniny, sekáni 
trávy s využitím na píci pro hospodářské zvířectvo, sekání trávy a následné 
kompostování, chov drobného domácího zvířectva).



Ci. Ill
Pachtýř je povinen:

a) užívat pozemek rádně v souladu s jeho účelovým určením, hospodařit na něm způsobem 
založeným na střídání plodin a hnojení organickou hmotou ve dvou až čtyřletých cyklech podle 
fyzikálních vlastností půdy, způsobu hospodaření a nároků pěstovaných rostlin^,

b) dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c) dodržovat zákaz hospodářské činnosti vyvolávající erozi a další degradaci půdy a používání 
toxických a jiných škodlivých látek s dlouhodobým rezíduálním účinkem, dodržovat ustanovení 
§3 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů,

d) umožnit propachtovateli provádění kontroly k bodům a) až c) formou nahlédnutí do evidence 
rozborů a vstupem na pozemek,

e) dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů,

f) provádět podle podmínek sběr kamene,

g) vyžádat si souhlas propachtovatele při realizaci zůrodňovacích opatření a zakládáni trvalých 
porostů na pozemku nebo při provádění změny druhu pozemku,

h) trpět věcná břemena, resp. služebnosti spojené s pozemkem, jenž je předmětem pachtu,

i) platit v souladu se zákonnou úpravou daň z nemovitých věci za propachtovaný pozemek, 
jenž je předmětem pachtu.

ČI. IV

1) Tato smlouva se uzavírá od 1.8.2019 na dobu neurčitou.

2) Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit dohodou nebo písemnou výpovědí.

3) Pacht lze v souladu s ustanovením § 2347 NOZ vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní 
době, a to vždy jen k 1. říjnu běžného roku.

4) Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit, má dle 
ustanovení § 2348 NOZ právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době.

5) Propachtovatel může v souladu s ustanovením § 2334 NOZ vypovědět pacht bez výpovědní 
doby, jestliže pachtýř propachtuje propachtovaný pozemek jinému, přenechá-li ho k užívání 
nebo změní-li hospodářské určení pozemku, anebo způsob jeho užívání nebo požívání bez 
propachtovatelova předchozího souhlasu.

6) Tato smlouva zaniká dnem úmrtí pachtýře.

ČI. V

1) Pachtýř je povinen platit propachtovateli pachtovné.

2) Pachtovné se platí ročně pozadu vždy k 1. 10. běžného roku.

3) Roční pachtovné se stanovuje dohodou ve výši 2.000,- Kč (slovy; dvatisíce korun českých).
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4) Pachtovné za období od účinnosti smlouvy do 30. 9. 2019 včetně činí 334,- Kč (slovy: 
třistatřicetčtyři korun českých), výpočet: 5,48 Kč/den x 61 dní a bude uhrazeno k 1. 10. 2019

5) Pachtovné bude hrazeno převodem na účet propachtovatele vedený u České národní 
banky, číslo účtu 110015-3723001/0710, variabilní symbol 18211927.

Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet propachtovatele.

6) Nedodrží-li pachtýř lhůtu pro úhradu pachtovného, je povinen podle ustanovení § 1970 NOZ 
zaplatit propachtovateli úrok z prodlení, a to na účet propachtovatele vedený u České národní 
banky, číslo účtu 180013-3723001/0710, variabilní symbol 18211927.

7) Prodlení pachtýře s úhradou pachtovného delší než 60 dnů se považuje za porušení 
smlouvy, které zakládá právo propachtovatele smlouvu vypovědět bez výpovědní doby 
(ustanovení § 2228 odst. 4 NOZ).

8) Smluvní strany se dohodly, že propachtovatel je oprávněn vždy k 1. 10. běžného roku 
jednostranně zvýšit pachtovné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předcházející běžný 
rok.

Zvýšené pachtovné bude uplatněno písemným oznámením ze strany propachtovatele 
nejpozději do 1. 9. běžného roku, a to bez nutnosti uzavírat dodatek a pachtýř bude povinen 
novou výši pachtovného platit s účinností od nejbližší platby pachtovného.

Základem pro výpočet zvýšeného pachtovného bude pachtovné sjednané před tímto 
zvýšením.

V případě, že meziroční míra inflace přestane být z jakéhokoli důvodu nadále publikována, 
nahradí ji jiný podobný index nebo srovnatelný statistický údaj vyhlašovaný příslušným 
orgánem, který propachtovatel dle svého rozumného uvážení zvolí.

ČI. Vi

Pokud je na propachtovaném pozemku zřízeno meliorační zařízení, pachtýř se zavazuje;

- u melioračních zařízení umístěných pod povrchem půdy zajistit jejich údržbu,

- k hlavním melioračním zařízením umožnit přístup za účelem provedení údržby.

ČI. VII

1) Pachtýř bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pozemek, který je předmětem pachtu dle 
této smlouvy, může být propachtovatelem převeden na třetí osoby v souladu s jeho 
dispozičním oprávněním. V případě změny vlastnictví platí ustanovení § 2221 a § 2222 NOZ.

ČI. VIII

Pachtýř je oprávněn propachtovaný pozemek nebo jeho část propachtovat nebo dát do užívání 
třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem propachtovatele,

ČI. IX

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu 
práv a povinnosti dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva 
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv 
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a 
zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou

3/4



legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů."

Či.X

1) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou dodatku k této smlouvě, a to na základě dohody smluvních stran, není-li 
touto smlouvou stanoveno jinak.

2) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o jakékoli změně údajů týkajicích se 
jejích specifikace jako smluvní strany této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne změny.

ČI. XI

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden 
stejnopis přebírá pachtýř a jeden je určen pro propachtovatele.

ČI. XII

Tajio smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uvedeným 
v ČI. IV, této smlouvy.

ČI. XIII

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato 
smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

Ve Znojmě dne .

^T.a )N! ;• OaHMKOVV UK \J- 

iiíini. Auníltly l.M.í/.'.:.
i'-''.' "2 ,

RNDr. Dagmar Benešovská 
vedoucí pobočky Znojmo 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj 
propachtovatel

pachtýř

Za správnost: Bc. Hana Doležalová .podpis
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Příloha pachtovní smlouvy č. 182N19/27

Variabilní symbol; 18211927 Uzavřeno: Roční pacht; 2 000 Kč

Účinná od; 1.8.2019

Pachtýři:

Název Adresa

Nemovitosti:

Pozn. Parcela / Dii Skp. Kult. Číslo LV Typ
sazby

Cena
[Kč]

Výměra
[m=]

Pacht
[Kč]

Katastr: Přímětice
část 694 1 2 7 10002 pc/ha 106 100,00 762 2 000,02

Celkem za katastr 762 2 000,02

^Celkem pachtovné dohodou 762 2 000

Vysvětlivky k typu sazby: 
ha...za hektar 
jdn...za jednotku 
pc/ha...průměrná cena za hektar 
m*...za m*





DODATEK Č.1
k PACHTOVNÍ SMLOUVĚ č. 182N19/27

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ 01312774
za který právně jedná RNDr. Dagmar Benešovská vedoucí pobočky Znojmo Krajského 
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
adresa: náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo,
na základě oprávnění vyplývajícího z platného Podpisového řádu SPÚ účinného ke dni 
právního jednání

bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 110015-3723001/0710

(dále jen „propachtovatel")

- na straně jedné -

pani I 
r. č. 
bytem '
PSČ

(dále jen „pachtýř")

- straně druhé -

uzavírají tento dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 182N19/27 ze dne 29.7,2019 (dále jen 
^ „smlouva"), kterým se mění předmět pachtu a výše ročního pachtovného a dále adresa 

pachtýře

1. Na základě žádosti se mění trvalá adresa pachtýře

Z Na
pani paní

1. Na základě ČI. V smlouvy je pachtýř povinen platit propachtovateli roční pachtovné ve výši 
2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých).

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že pachtovné specifikované v bodě 1. tohoto dodatku 
bude zvýšeno z důvodu rozšíření předmětu pachtu o níže uvedenou parcelu na částku 2.033,- 
Kč (slovy: dvatisicetřicettři korun českých).

obec kat. území druh evidence parcela č. výměra m^ druh pozemku
Znojmo Přímětice KN 694/2 140 trvalý travní porost



Nedílnou součástí dodatku je grafické zobrazení předmětu pachtu, které tvoří přílohu č. 2 
tohoto dodatku.

K 1.10.2020 je pachtýř povinen zaplatit částku 2.030,- Kč (slovy; dvatisícetřicet korun 
českých).

Výpočet alikvotní části pachtovného je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1
3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

4. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený 
subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 
výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů šije vědom svého 
práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv 
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazuji, že při správě a 
zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů."

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem 1.11.2019

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Jeden stejnopis přebírá pachtýř a jeden je určen pro propachtovatele.

7. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že je 
shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Znojmě dne k- 4v
0 7 “10- 2019

RNDr. Dagmar Benešovská 
vedoucí pobočky Znojmo 
Krajského pozemkového úřadu 
Pro Jihomoravský kraj 
propachtovatel

pachtýř

Za správnost; Bc. Hana Doležalová .podpis
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Příloha pachtovní smlouvy č. 182N19/27

Variabilní symbol: 18211927 Uzavřeno: 29.7.2019 Roční pacht: 2 033 Kč

Účinná od: 1.8.2019

Pachtýři:

Název

Nemovitosti:

Adresa

Pozn. Parcela / Díl Skp. Kult. Číslo LV Typ 
sazby

Cena
[Kč]

Výměra
[mT

% Pacht
[Kč]

Katastr: Přímětice
část 694 1 2 7 10002 pc/ha 106 100,00 762 24,738 2 000,02

694 2 2 7 10002 pc/ha 106 100,00 140 2.2 32,68

^Celkem za katastr 902 2 032,70

Celkem pachtovné dohodou: 902 2 033

Vysvětlivky k typu sazby: 
ha...za hektar 
jdn...za jednotku 
pc/ha...průměrná cena za hektar 
m"'...za m°



Výpočet pachtu k dodatku č. 1 pachtovní smlouvy č. 182N19/27
Spočítáno k datu splátky; 1.10. 2020

Vydané parcely:

Poznámka Parcela / Dii Skup. Výměra Datum 
[m*l zahájení 

pachtu

Datum Počet 
ukončení dní 
pachtu

Pacht
[Kč]

Celkem vydané parcely 

Stávající parcely:

Poznámka Parcela / Díl Skup. Výměra Datum 
[m*] zahájení 

pachtu

Datum
ukončení
pachtu

Počet
dní

Pacht
[Kč]

Katastr: Přímětice
část 694 1 2 762 1.8,2019 365 2 000,02

694 2 2 140 1,11.2019 335 29,99

Celkem za katastr 902 2 030,02

Celkem stávající parcely 902 2 030,02

Celkem 2 030






