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Pozměňovací návrh
poslance Jeronýma Tejce k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012
Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o
změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 177/2013 Sb.

(sněmovní tisk 144)

K čl. I
Za bod 2 se vkládá nový bod 3, který zní:
„3. V § 9 se na konci odstavce 10 doplňují věty „Žaloba musí být podána ve lhůtě šesti měsíců od
doručení rozhodnutí pozemkového úřadu. Zmeškání této lhůty nelze prominout. K žalobě je také
oprávněn Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.“.“.
Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Pozměňovací návrh má za cíl prodloužit lhůtu pro podání žaloby a současně umožnit, aby
žalobu mohl kromě povinné a oprávněné osoby podat i Úřad pro zastupování ve věcech
majetkových.
Platná právní úprava určuje, že proti rozhodnutí pozemkového úřadu je možné podat žalobu
podle části páté občanského soudního řádu, tento pak v § 247 stanoví, že ji lze podat ve lhůtě dvou
měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu. Zmeškání této lhůty nelze prominout. Současně
úprava neumožňuje, aby žaloba byla podána osobou odlišnou od osoby oprávněné a povinné.
Navrhuje se, aby žalobu bylo možné podat ve lhůtě šesti měsíců, která by lépe umožnila
využití soudní ochrany v dané věci. Dvouměsíční lhůta se zdá nepřiměřeně krátkou i s ohledem na
úpravu lhůt v zákoně o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi samotném.
K důslednější ochraně práv státu se dále navrhuje, aby k žalobě byl kromě výše uvedených
osob oprávněn i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ S PROMÍTNUTÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
Změna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
§9
Postup při vydání zemědělské nemovitosti
(1) Oprávněná osoba písemně vyzve povinnou osobu k vydání zemědělské nemovitosti do 12
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak její nárok zanikne. Ve výzvě oprávněná osoba
označí zemědělskou nemovitost a uvede právní důvod nároku na její vydání podle tohoto zákona; k
určení zemědělské nemovitosti postačí, je-li označena podle stavu v době, kdy se stala předmětem
majetkové křivdy. Dále oprávněná osoba
a) připojí listinu nebo jinak doloží, že zemědělská nemovitost náležela do původního majetku
registrovaných církví a náboženských společností,
b) připojí listinu nebo uvede důvody, z nichž vyplývá, že je splněna některá ze skutečností
podle § 5,
c) připojí listinu nebo jinak doloží skutečnost osvědčující některou z podmínek podle § 7 odst.
1 písm. a) nebo b), je-li povinnou osobou osoba uvedená v § 4 písm. c) nebo d),
d) připojí listinu prokazující právní nástupnictví nebo právní nástupnictví jinak osvědčí,
uplatňuje-li nárok na vydání zemědělské nemovitosti, která se stala předmětem majetkové
křivdy v době, kdy ji vlastnil právní předchůdce oprávněné osoby.
Výzvu, která byla doručena povinné osobě, lze doplňovat o další důvody, skutečnosti a listiny
osvědčující uplatněný nárok; uplatněný nárok nelze takovým doplňováním rozšiřovat. Povinná
osoba do 15 dnů ode dne, kdy obdrží výzvu, doručí její kopii příslušnému pozemkovému úřadu;
stejně povinná osoba postupuje, obdrží-li doplnění výzvy o další důvody, skutečnosti a listiny
osvědčující uplatněný nárok.
(2) Povinná osoba uzavře s oprávněnou osobou písemnou dohodu o vydání zemědělské nemovitosti
do 6 měsíců ode dne doručení výzvy, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 11). V dohodě budou
nemovitosti uvedeny údaji podle katastrálního zákona. Bude-li předmětem vydání pouze část
pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v podobě parcely, musí být neoddělitelnou součástí
dohody geometrický plán.
(3) Dohoda mezi oprávněnou osobou a povinnou osobou o vydání zemědělské nemovitosti podléhá
schválení pozemkovým úřadem8)ve správním řízení, jehož účastníky jsou oprávněná osoba a
povinná osoba.
(4) Zjistí-li pozemkový úřad, že uzavřená dohoda se netýká zemědělské nemovitosti, žádost o její
schválení zamítne. V takovém případě se postupuje podle § 10 odst. 3.
(5) Není-li dohoda o vydání zemědělské nemovitosti uzavřena v souladu se zákonem, pozemkový
úřad ji neschválí. Marným uplynutím lhůty k podání žaloby v této věci, nebo dnem právní moci
rozhodnutí soudu, kterým soud žalobě nevyhoví, je zahájeno řízení o vydání zemědělské
nemovitosti, které vede pozemkový úřad a jehož účastníky jsou oprávněná osoba a povinná osoba.
O podání žaloby podle věty druhé a o rozhodnutí soudu o takové žalobě vyrozumí oprávněná osoba
neprodleně pozemkový úřad.
(6) Nedojde-li mezi oprávněnou osobou a povinnou osobou k uzavření dohody o vydání
zemědělské nemovitosti, rozhodne na základě návrhu oprávněné osoby o vydání zemědělské
nemovitosti pozemkový úřad; návrh lze podat do 6 měsíců po uplynutí lhůty podle odstavce 2.

Účastníky řízení jsou oprávněná osoba a povinná osoba. Zjistí-li pozemkový úřad, že se nejedná o
zemědělskou nemovitost, návrh oprávněné osoby na vydání nemovité věci zamítne; v takovém
případě se postupuje podle § 10 odst. 4.
(7) Rozhodnutí podle odstavce 5 nebo 6 vydá pozemkový úřad ve lhůtě 6 měsíců; jde-li o zvlášť
složitý případ, pozemkový úřad vydá rozhodnutí ve lhůtě 12 měsíců.
(8) Proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavců 4 až 6 se nelze odvolat.
(9) Dohodu podle odstavce 3 spolu s rozhodnutím pozemkového úřadu o jejím schválení nebo
rozhodnutí o vydání zemědělské nemovitosti podle odstavce 5 nebo 6 předloží pozemkový úřad do
30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušnému katastrálnímu úřadu k záznamu
vlastnického práva nebo jiných práv do katastru nemovitostí9).
(10) Rozhodl-li pozemkový úřad podle tohoto zákona, může být tato věc projednána v řízení podle
části páté občanského soudního řádu. K řízení je v prvním stupni příslušný krajský soud. Žaloba
musí být podána ve lhůtě šesti měsíců od doručení rozhodnutí pozemkového úřadu. Zmeškání
této lhůty nelze prominout. K žalobě je také oprávněn Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.

