
Pozemkový fond ČR
Tyršova 59
Náchod

ŽÁDOST
o pronájem nemovitosti ve správě PF ČR

Evidenční číslo :

I. Identifikační údaje oprávněné osoby:
1. Fyzická osoba: 
Příjmení Jméno   Titul  r. č. * 

**
Adresa trvalého pobytu:Obec Ulice PSČ 

**
Státní občanství       Rodinný stav                Tel.           Fax               E-mail

**
Osoba oprávněná jednat za žadatele:
Příjmení  Jméno              Titul               r. č. *

Pozn.: Přiložte prosím úředně ověřenou Plnou moc
* osoby, které nemají přiděleno rodné číslo vyplňují datum a rok narození
**vyplňuje se v případě, že jde o pronájem manželům či zájemcům o pronájem vystupujícím 
ve shodě

2. Právnická osoba:
Obchodní firma/název:

Adresa sídla: Obec Ulice PSČ

IČ           DIČ                        Tel.          Fax.          E-mail

Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu:
Příjmení Jméno        Titul     Funkce

II. Specifikace nemovitostí:

Obec Katastrální území  Parcelní číslo Druh pozemku 
(budovy)

KN EN PK PP Jiné
k.ú.

Pozn.: V případě většího počtu nemovitostí  použijte volný list Seznam pozemků (budov) požadovaných do 
pronájmu – viz příloha



III. Specifikace účelu pronájmu :

- za účelem provozování zemědělské činnosti…………………………………………………
- za účelem provozování drobné zemědělské činnosti…………………………………………
- přídomovní zahrada…………………………………………………………………………..
- k rekreaci …………………………………………………………………………………….
- jiné nezemědělské využití ( přesně specifikovat ) …….……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Žadatel prohlašuje, že výše uvedenou nemovitost/ti již užívá od…..……………(přesné 
datum), doposud neužívá a chce užívat od ………………………….(přesné datum). 
Škrtněte nehodící se.

IV. Souhlasím/e se zpracováním a uchováním mých/našich osobních údajů uvedených v této 
žádosti Pozemkovým fondem ČR na dobu 10 let a zavazuji/eme se, že po tuto dobu tento 
souhlas neodvolám/e. ***

Prohlašuji/eme, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné. 
Součástí žádosti je – není Seznam pozemků požadovaných do pronájmu, ………………... 
listů 
Další přílohy : …………………………………………………….        …..…….……….listů

        ………………………………………………………     …..…….……….listů

Datum ....................................

……………………………………. ……………………………
          Právnická/fyzická osoba,         Fyzická osoba(y), jméno, příjmení
  obch. firma/jméno, příjmení, titul     titul, podpis

         podpis, razítko

***  v případě, že formulář neobsahuje osobní údaje, je prohlášení ad IV.) neúčinné

Přílohy k žádosti:
       1. Výpis z obchodního rejstříku - originál nebo úředně ověřená kopie ne starší 3 měsíců 
(předkládá právnická osoba)

2. Plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele.
3. Listina prokazující oprávnění k právnímu úkonu uzavření nájemní smlouvy (předkládá 
obec, kraj).

Poučení:
- vyplňte, prosím, požadované údaje hůlkovým písmem a nehodící se škrtněte
- žádost se podává na místně příslušném pracovišti Pozemkového fondu ČR
- na adresu uvedenou v této žádosti budou zasílány veškeré písemnosti 
- v případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být žádost podepsána zástupcem 

právnické osoby uvedené v obchodním rejstříku 
- bude-li žadatel o pronájem  zastoupen zmocněncem na základě plné moci, opatřené úředně ověřeným 
          podpisem, budou v této plné moci ověřeny identifikační údaje žadatele
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