
ZÁKON 
ze dne 19. 12. 2012 

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

(vybraná ustanovení) 
 

ČÁST PRVNÍ 
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 

 
§ 6 

 
(1) Podle tohoto zákona nelze převádět 

a) zemědělské pozemky, na jejichž vydání bylo uplatněno právo podle jiného právního 
předpisu 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 infastruktury nebo těmito stavbami již zastavěné, s výjimkou 
zemědělských pozemků převáděných podle § 7 nebo § 10 odst. 1, zemědělských pozemků 
již využitých ke zřízení technické infrastruktury; 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 
opatření, 
d) majetek, o jehož převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního 
předpisu10), 
e) zemědělské pozemky ve vojenských újezdech, 
f) zemědělské pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních 
rezervacích a v prvních a druhých zónách národních parků, 
g) pozemky tvořící rezervu státních pozemků vymezených jiným právním předpisem13), s 
výjimkou nakládání podle § 3 odst. 3. 
 

(2) Na žádost Státního pozemkového úřadu sdělí příslušný správní úřad písemně do 30 dnů, zdali 
pozemky, které mají být převedeny podle tohoto zákona, nejsou podle odstavce 1 z převodu 
vyloučeny. Při převodu zastavěných pozemků se sdělení v případech podle odstavce 1 písm. c), e) 
a f) nevyžaduje. 
 
(3) Příslušný katastrální úřad na žádost Státního pozemkového úřadu ověří do 30 dnů od 
doručení žádosti ve své evidenci, že pozemky po 25. únoru 1948 nepřešly, ani nebyly převedeny 
do vlastnictví státu z vlastnictví církve, náboženské společnosti, řeholního řádu nebo kongregace 
anebo že ke dni 31. prosince 1949 nebyly ve vlastnictví obcí. 
 
(4) U pozemků, které jsou v katastru nemovitostí evidovány na základě rozhodnutí o výměně 
nebo přechodu vlastnických práv podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nebo podle § 9 odst. 6 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, se ověření podle odstavce 3 nevyžaduje. 
 
(5) Zemědělské pozemky uvedené v odstavci 1 lze podle tohoto zákona převádět, pominou-li 
důvody, které brání převodu nebo není-li převodci doručeno ve lhůtě stanovené podle odstavce 2 
sdělení příslušného orgánu, s výjimkou případů podle odstavce 1 písm. a) a f). 
 
 



 
§ 22 

Přechodná ustanovení 
 

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vstupuje Česká republika do všech práv a povinností 
Pozemkového fondu České republiky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a ze 
správních nebo soudních řízení, jejichž účastníkem byl Pozemkový fond České republiky, a 
včetně postavení Pozemkového fondu České republiky jako povinné osoby podle zákona o 
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) (dále jen „zákon o 
majetkovém vyrovnání s církvemi“). K výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní 
pozemkový úřad. 
 
(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká funkce členů dozorčí rady Pozemkového fondu 
České republiky. 
 
(3) Veškerý majetek Pozemkového fondu České republiky přechází dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona na Českou republiku; s tímto majetkem je podle jiného právního předpisu příslušný 
hospodařit Státní pozemkový úřad. Finanční prostředky na účtech Pozemkového fondu České 
republiky se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají příjmem státního rozpočtu. 
 
(4) Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům České republiky 
zařazených v pozemkových úřadech a Ústředním pozemkovém úřadě přechází dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona na Státní pozemkový úřad. 
 
(5) Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv a ostatních majetkových 
hodnot, se kterými bylo příslušné hospodařit ministerstvo v rozsahu potřebném pro činnost 
pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona na Státní pozemkový úřad. 
 
(6) Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, 
které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává 
počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Státní pozemkový úřad. 
 
(7) Oprávnění o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav udělená po 8. září 
1997 se považují za oprávnění udělená podle tohoto zákona. 
 
(8) Řízení o pozemkových úpravách zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 
dokončí podle tohoto zákona. Pokud však je zpracovaný návrh pozemkových úprav vystaven ke 
dni nabytí účinnosti tohoto zákona k veřejnému nahlédnutí, řízení se dokončí podle dosavadních 
právních předpisů. Řízení, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl pozemkový úřad, 
dokončí příslušný krajský pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu a řízení, které ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona vedl Ústřední pozemkový úřad, dokončí ústředí Státního 
pozemkového úřadu. 
 
(9) Státní pozemkový úřad je příslušným pozemkovým úřadem podle zákona o majetkovém 
vyrovnání s církvemi. 
 
(10) Rezerva státních pozemků vytvořená Pozemkovým fondem České republiky do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona se považuje za rezervu vytvořenou Státním pozemkovým úřadem podle 
tohoto zákona. 



 
(11) Žádosti podle § 10 odst. 3 podané do dne 31. prosince 2013 se i po tomto datu vyřídí podle 
tohoto zákona ve znění účinném do dne 31. prosince 2013. 
(12) Do doby trvání užívání pozemku s trvalým porostem na základě nájemní smlouvy uzavřené s 
Pozemkovým fondem České republiky nebo se Státním pozemkovým úřadem podle § 21 odst. 2 
se započítá i doba jeho užívání, která počala běžet podle § 15a zákona č. 569/1991 Sb., ve znění 
účinném ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
(13) Byla-li podána žádost Pozemkovému fondu České republiky o bezúplatný převod 
zemědělských pozemků a dalších nemovitostí na kraje, obce, veřejné vysoké školy nebo veřejné 
výzkumné instituce podle zákona č. 95/1999 Sb. a zákona č. 569/1991 Sb., ve znění účinném do 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyřízení takové žádosti dokončí příslušný krajský pozemkový 
úřad Státního pozemkového úřadu podle dosavadních právních předpisů. 
 
(14) Byl-li Pozemkovým fondem České republiky před účinností tohoto zákona vyhlášen prodej 
zemědělských pozemků podle § 7 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb., a byla-li podána žádost podle § 
7 odst. 3 téhož zákona, dokončí příslušný krajský pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu 
vyřízení této žádosti, včetně uzavření příslušné smlouvy, podle dosavadních právních předpisů. 
 
(15) Podle ustanovení tohoto zákona týkajících se ztráty výhody splátkového režimu a zániku 
předkupního práva se postupuje i u smluv uzavřených podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Katastrální úřad tato předkupní práva vymaže z 
katastru nemovitostí záznamem na základě ohlášení vlastníka nemovitosti, k níž je zaniklé 
předkupní právo zapsáno. 
 
(16) Vrácení převedených zemědělských pozemků a dalších nemovitostí, pokud byly 
Pozemkovým fondem České republiky bezúplatně převedeny na kraje, obce nebo veřejné vysoké 
školy podle zákona č. 95/1999 Sb. a zákona č. 569/1991 Sb., ve znění účinném ke dni 
uskutečnění tohoto převodu, uplatní Státní pozemkový úřad, odpadl-li důvod pro takové 
převedení nebo se dodatečně zjistí, že takový důvod v době jejich převodu neexistoval. 
 
(17) Vrácení bezúplatně převedených zemědělských pozemků podle § 8 se uplatní i tehdy, došlo-
li k jejich bezúplatnému převodu do vlastnictví obce podle dosavadních právních předpisů. 
 
(18) Byl-li pozemek ve vlastnictví státu zastavěn po 24. 6. 1991, a to se souhlasem registrované 
církve nebo náboženské společnosti jako oprávněné osoby podle zákona o majetkovém 
vyrovnání s církvemi nebo jejich právních předchůdců v souladu s příslušnými stavebními 
předpisy, nemá tato oprávněná osoba nárok na náhradu škody, jestliže pozemek podle zákona o 
majetkovém vyrovnání s církvemi nelze z důvodu zastavění vydat. 
 
(19) Návrh na výmaz Pozemkového fondu České republiky z obchodního rejstříku podá 
ministerstvo. 
 

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ 
ÚČINNOST 

 
§ 50 

 
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. 
(2) Ustanovení § 10 odst. 3 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2013. 


