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ČÁST PRVNÍ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Podle těchto pravidel se řídí pacht pozemků ve vlastnictví města Králíky vyjma pachtu na dobu 
kratší 30 dnů a pachtu právnickým osobám zřízených obcí. 

(2) Ustanovení těchto pravidel se použijí obdobně i při uzavírání nájemních smluv a smluv o 
výpůjčce.  

(3) U pachtu pozemků na dobu kratší než 30 dnů a pachtu právnickým osobám zřízených obcí 
rozhoduje o podmínkách smlouvy Rada města Králíky (dále jen RM) individuálně. 

(4)     Tato pravidla se řídí: 
a) zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanoveními § 2332 - § 2348; 
b) zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – zejména ustanoveními 

§ 39 a § 102; 
c) zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů – zejména § 3 a násl. a 

výměrem MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 
(5) Pacht pozemků schvaluje RM.  
(6) Za přípravu podkladů a administrativní úkony zodpovídá majetkový odbor Městského úřadu 

Králíky (dále jen MO). MO zajišťuje zejména: 
a) zveřejnění záměru obce propachtovat pozemek po dobu 30 dnů před projednáním v orgánu 

obce vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Králíky a to včetně zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup;  

b) soulad pachtovní smlouvy s platnými právními předpisy a těmito pravidly. 
 

Článek 2 
Žádost o pacht pozemk ů 

(1) Žádost o pacht pozemků se podává písemně na předepsaném tiskopise, který je přílohou tohoto 
předpisu a je doplněna snímkem katastrální mapy s vyznačením předmětu pachtu a výpisem 
z listu vlastnictví. Na základě podané žádosti provede MO analýzu této žádosti, požádá o 
stanoviska dotčené odbory, tj. OVTS, OÚPSÚ, OŽP a OOS. Součástí stanoviska je i vyjádření 
odborů, zda doporučují nebo nedoporučují pacht pozemku. Jedná-li se o pacht pozemku v části 
obce, požádá MO o stanovisko také příslušný osadní výbor.   

(2) Žádost poté předloží spolu s veškerou dokumentací k rozhodnutí RM. 
(3) Žadatel je o průběhu projednávání žádosti o pacht v RM písemně informován.  
(4) Proti rozhodnutí RM o pachtu může žadatel podat písemnou žádost o revokaci usnesení. O 

revokaci usnesení, případných slevách z ceny pachtovného a podobně rozhodne RM bez 
zbytečných odkladů.  

(5) Pokud podá žádost žadatel, který je veden v seznamu dlužníků města Králíky a dluh ke dni 
podání žádosti není uhrazen, RM žádost projedná a zamítne. 

(6) Pokud podá žádost žadatel, proti kterému je vedeno insolvenční řízení, je evidován   
v insolvenčním rejstříku a dluhy vůči městu Králíky má řádně přihlášeny u insolvenčního správce, 
nebrání tato skutečnost podání a vyřízení žádosti.  

 
Článek 3 

Pachtovní smlouva 
(1) Pacht pozemků se sjednává na základě rozhodnutí RM, těchto pravidel a písemné dohody. 

Dočasné užívání pozemků bude upraveno písemnou dohodou ve formě pachtovní smlouvy.  
(2) Porušení povinností vyplývající z této smlouvy bude důvodem ke zrušení smluvního vztahu a 

k zaplacení příp. vzniklé škody. 
(3) Základní náležitosti pachtovní smlouvy: 

a) pachtovní smlouva se uzavírá zpravidla na dobu neurčitou 
b) splatnost ročního pachtovného se stanovuje do konce února daného roku, splatnost 

poměrné části pachtovného u pachtovních smluv uzavíraných v průběhu roku se stanovuje 
do 15 dnů ode dne účinnosti pachtovní smlouvy 

c) přeplatek pachtovného v případě ukončení pachtovního vztahu v průběhu roku se vrací, činí-
li více než 100 Kč 

d) stanovují se následující způsoby zániku smlouvy: 
- smlouva zanikne na základě vzájemné dohody smluvních stran 
- k zániku smlouvy též dojde uplynutím tříměsíční výpovědní doby 
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- u zemědělského pachtu uplynutím roční výpovědní doby a to tak, aby zemědělský pacht 
skončil koncem kalendářního roku, nebo podle individuální dohody. 

(4) Povinnosti a práva pachtýře se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 V pachtovní smlouvě budou dále sjednána i tato práva a povinnosti: 
 

Pachtýř je povinen: 
a) užívat propachtované pozemky k účelu, k němuž byly tyto pozemky propachtovány   

v případě zemědělského pachtu je povinen o ně pečovat jako řádný hospodář v souladu s 
pravidly a zásadami správné zemědělské praxe  

b)  pečovat o meliorační zařízení, jsou-li na propachtovaných pozemcích umístěna  
c) při provozování zemědělského hospodaření na propachtovaných pozemcích dodržovat 

veškeré relevantní povinnosti plynoucí z platného práva České republiky a Evropské unie, 
zejména povinnosti týkající se zemědělského hospodaření, ochrany zemědělského půdního 
fondu a životního prostředí  

d)  umožnit propachtovateli průběžnou kontrolu stavu propachtovaných pozemků, tedy zejména 
umožnit mu za tímto účelem vstup na pozemky  

e)  v případě znečištění či kontaminace propachtovaných pozemků znemožňující jejich užívání 
v souladu s účelem této smlouvy tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit 
propachtovateli a na své náklady provést odstranění znečištění či kontaminace; tuto 
povinnost má pachtýř i tehdy, pokud k uvedeným událostem došlo činností třetích osob, tím 
není dotčen nárok propachtovatele na náhradu způsobené škody na pozemku. 

 
 Pachtýř nesmí: 

a) bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele propachtované pozemky    
propachtovat ani přenechat k užívání třetí osobě  

b) bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele provádět na propachtovaných        
pozemcích terénní úpravy nebo stavební práce 

c)   bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele činit kroky směřující ke změně druhu 
zemědělské kultury (§3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) propachtovaného 
pozemku.  

Pachtýř není oprávněn: 
 a)  umísťovat dočasné stavby na propachtovaných pozemcích  
 b)  vysazovat na propachtovaných pozemcích trvalé porosty. 
 
 Pachtýř je oprávněn: 

po dobu trvání pachtovní smlouvy uplatňovat ohledně předmětu zemědělského pachtu 
v rámci jím realizované zemědělské výroby vyplacení dotací z jednotlivých zemědělských a 
obdobných dotačních titulů; přiznané a poskytnuté dotace náleží pachtýři. 

 

Článek 4 
Rozdělení pozemk ů, jejich sou částí a p říslušenství 

(1) Předmětem pachtovního vztahu podle těchto pravidel mohou být všechny pozemky ve vlastnictví 
města Králíky nacházející se v k.ú. Králíky, Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, Dolní Lipka, Horní 
Lipka, Prostřední Lipka, Červený Potok, Heřmanice u Králík. Pachtovní vztahy k pozemkům 
nacházejících se v jiných katastrálních územích budou upraveny podle individuální dohody. 
 

(2) Pro účely těchto pravidel jsou pozemky členěny na: 
a) nesloužící k podnikání  
b) sloužící k podnikání  

 
(3) Pro stanovení výše ceny pachtu jsou dále rozhodné tyto skutečnosti: 

a) velikost pozemku v m2 
b) účel pachtu pozemku. 
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ČÁST DRUHÁ 
 

PACHTOVNÉ 
 

Článek 5 
( 1 ) Pachtovné z pozemk ů nesloužících k podnikání 

 
Účel pachtu pozemku K č/m2/rok 

 
a) pozemky zastavěné rodinnými domy, bytovými domy, garážemi, kůlnami, 

rekreačními chatami, domky pro individuální rekreaci, zahrádkářskými chatami, 
zahradními domky a ostatními stavbami  

 
b) pozemky přilehlé a navazující ve funkčním celku a společném využití s pozemky 

ad a) 
   

 
5,-- 

 
 
 

3,-- 
 

 
a) pozemky určené a využívané k individuální rekreaci, drobné pěstební činnosti 

nesloužící k podnikání, odpočinkové plochy 
 
b) pozemky pro dočasné složení materiálu (ostatní a jiné plochy), manipulační 

plochy, přístupové komunikace  
 
c) ostatní udržované pozemky – zejména k sekání trávy 
 

 
3,-- 

 
 

2,-- 
 
 

0,50 
 

 
 
(2) Pachtovné z pozemk ů sloužících k podnikání 

 
Účel pachtu pozemku K č/m2/rok 

 
a) pozemky zastavěné stavbami pro průmysl, energetiku, obchod, služby a jiné, 

pozemky zastavěné stavbami dočasnými, pozemky přilehlé a navazující ve 
funkčním celku a společném využití s nimi – charakteru manipulační a ostatní 
plochy 

 
b) pozemky zastavěné stavbami sloužícími zemědělské výrobě, pozemky přilehlé a 

navazující ve funkčním celku a společném využití s nimi – charakteru manipulační 
a ostatní plochy  

 

 
100,-- 

 
 
 
 

4,-- 
 
 

 
a) pozemky pro složení materiálu, přístupové komunikace, zpevněné plochy apod. 
 
b) pozemky určené k plnění funkcí lesa a jiné pozemky související s lesem nebo 

sloužící lesnímu hospodářství 
 
c) pozemky pro zemědělskou výrobu, orná půda, trvalé travní porosty, zahrady, 

pozemky přilehlé a navazující ve funkčním celku a společném využití s nimi 
 
d) ostatní využití pozemků 
 

 
10,-- 

 
0,30 

 
 

0,09 
 
 

6,-- 
 

 
 
(3) K pachtovnému se také připočítává náhrada za ušlé pachtovné za poslední 3 roky v případech, 

kdy žadatel o pacht pozemku pozemek prokazatelně užívá (má ho oplocen, je zastavěn stavbou 
žadatele) a neměl ho propachtován. 

(4) V případě pachtu pozemku jinému plátci DPH pro účely uskutečňování jeho ekonomických 
činností bude k výši pachtovného připočtena příslušná sazba DPH dle platného ZDPH.   
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(5) RM stanovuje nejnižší možné pachtovné ve výši 100 Kč/rok. 
(6) Pachtovné může být valorizováno maximálně 1 x za rok o míru inflace vyjádřené přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za bezprostředně předešlý kalendářní rok 
zjištěnou a publikovanou Českým statistickým úřadem. O uplatnění valorizace rozhodne RM. 

(7) V případě prodlení pachtýře s úhradou pachtovného má propachtovatel právo na úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z neuhrazené částky, a to za každý byť jen započatý den prodlení. O uplatnění 
rozhodne RM individuálně, a to vždy až po uplynutí kalendářního roku. 

(8) Výše nájemného u nájemních smluv se stanovuje obdobně, tj. za použití ustanovení o výši 
pachtovného těchto pravidel.  

 

ČÁST TŘETÍ 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení  

(1) Nabytím účinnosti těchto pravidel pozbývají platnosti Pravidla pro propachtování pozemků ve 
vlastnictví města Králíky č. PP/214/P/2016 ze dne 25.04.2016.  

(2) Tato pravidla byla schválena Radou města Králíky dne 24.04.2017 usnesením č. 
RM/2017/17/193. 

(3) Tato pravidla nabývají účinnosti dne 24.04.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jana Ponocná v. r.  Mgr. Martin Hejkrlík v. r. 
    starostka   místostarosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne: 
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Příloha č. 1 

 
Město Králíky         
Městský ú řad - majetkový odbor  
Velké nám ěstí 5,  561 69 Králíky, I ČO 00279072, tel. 465670742,  fax 465631321 
      

      V Králíkách  ........................……….. 
 

Žádost o pacht/ pronájem  pozemku * 

 

 Žádám tímto o pacht/pronájem pozemku - pozemkové/st avební parcely *:  
 
č. pozemkové parcely:  …............................ ........................................................................…...............  
 
č. stavební parcely:  ……………......................... .................................................................................... 
 
v katastrálním území: ............................. .....................................................................…………………. 
 
za účelem: ............................................. .................................................................................…………... 
 
.............................................................................................…………………………………………………. 
 
Subjekt údaj ů (fyzická osoba) prohlašuje, že souhlasí s poskytnu tím osobních údaj ů správci a 
zpracovateli, obsažených v „Žádosti o pacht/pronáje m pozemku“, spl ňujících ustanovení § 4 odst. a) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů. Subjekt údaj ů dále prohlašuje, že byl seznámen, 
v jakém rozsahu jsou údaje poskytovány, komu a k ja kému ú čelu, na jaké období a kdo je poskytuje. 
Subjekt údaj ů dále prohlašuje, že byl seznámen se svými právy vy plývajícími z ustanovení zákona č. 
101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů. Osobní údaje budou zpracovány za ú čelem: 
1) posouzení, zpracování a evidence žádosti o pacht /pronájem pozemku 
2) zpracování a evidence pachtovní/nájemní smlouvy.  
Současně žadatel bere na v ědomí, že poskytnuté údaje budou uchovávány po dobu stanovenou zákonem 
o archivnictví a spisové služb ě. 
 
 
Žadatel: ...................................………………… ………………….............………………………................. 
 
Rodné číslo: ……………………………………    I ČO: ……………………………………………………..... 

 
Trvalý pobyt/místo podnikání/ sídlo podnikání: ………… …………………..……………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Koresponden ční adresa: ….…………………………………………………………………............. ............ 
 
………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
Telefonní spojení: ………………………………… E-mail: ………………………… ……………………….. 
 
 
Podpis: …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  snímek katastrální mapy s vyznačením nemovitosti, výpis z LV 
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*nehodící se škrtněte 
 
 

(pro potřeby úřadu – žadatel nevyplňuje!) 
 

Charakteristika nemovitosti:     
 
vlastník nemovitosti:   ........................... .......................................................…….. 
 
vým ěra stavební parcely v m 2: ....................................................................................…… 
 
vým ěra pozemkové parcely v m 2: .....................................................................................….. 
 
druh pozemku:   ................................... ..................................................….. 
 
způsob využití nemovitosti:   ........................ .............................................................….. 
 
omezení vlastnického práva:  ...................... ................................................................….. 
(ochrana, p říp. věcné b řemeno) 
     ………………………………………………………………….. 
 
 
Stanovení pachtovného/nájemného: 
 
návrh pachtovného/nájemného: ...................... ...................................................................... 
 
návrh pachtovného/nájemného za rok: ……………………………………… ……………................. 
 
seznam všech zájemc ů o pacht/pronájem: ................................ ..........................................…….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Další údaje:  
 

• žadatel je evidován v seznamu dlužník ů města Králíky  ANO  NE* 
 
 za finan ční odbor: …………………… dne: …………………….. 
 

• pozemek je ke dni podání žádosti propachtován/prona jat:  ANO  NE* 
 
pachtý ř/nájemce: ……………………………………………………………………………………………. 
 
účel pachtu/pronájmu: ……………………………………………………………………..... .................... 
 
 za majetkový odbor: …………………. dne: ……………………… 
 
 
 
další skute čnosti týkající se pachtu/pronájmu: ................ .............................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
* nehodící se škrtněte 
 


