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Závaznost vzorů soupisu nároků a soupisu nových pozemků 
 

V souladu s ust. § 27a odst. 4 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav 
a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) jsou 
vzory uvedené v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce závazné z hlediska obsahu i grafického vyjádření. 
 
Odbor pozemkových úprav na základě množících se dotazů od poboček a zpracovatelů pozemkových 
úprav upřesňuje závazné náležitosti a parametry příloh č. 2 (vzor soupis nároků) a 3 (vzor soupis 
nových pozemků) k vyhlášce.  
 
Závazné:  
 

• orientace stránky – rozložení na šířku 

• text v názvech sloupců a řádků 

• čitelnost tabulky 

• barva písma (černá) 

• podpisová doložka  

• názvy sloupců a řádků tučným písmem 

• v soupisech nároků i v soupisech nových pozemků formulace textů pod tabulkou „Pozemky 
v obvodu pozemkových úprav – řešené podle § 2 zákona“ (v soupisu nových pozemků v 
případě doplatku při překročení kritéria ceny rozepsat u každého spoluvlastníka doplatek dle 
výše podílu) 

 
Ostatní náležitosti a parametry se ponechávají nezávazné (např. přidání sloupce dle potřeby). S 
ohledem na publikované vzory soupisu nároků a soupisu nových pozemků u vyhlášky ve Sbírce 
zákonů Odbor pozemkových úprav upřesňuje, že podbarvení částí tabulky je rovněž volitelné s tím, 
že volba sytosti použitého podbarvení nesmí znečitelňovat text v tabulce.  
 
Výše uvedená opatření budou promítnuta do nejbližší možné aktualizace Metodického návodu pro 
provádění pozemkových úprav. 
  
S pozdravem 
 
Mgr. Jaroslava Kosejková 
ředitelka 
Odboru pozemkových úprav 
Státní pozemkový úřad 

 
Pobočkám a zpracovatelům  
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