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Pachtovní smlouva na zemědělský pacht
kterou podle § 2332 a § 2345 občanského zákoníku (OZ) uzavřeli:

Propachtovatel:
Město Nepomuk, IČO 00256986, náměstí Augustina Němejce 63, 33501 Nepomu k,
zastoupené starostou města In g. Jiřím Švecem

a

pachtýř:
Václav zachatý, rod.č. bytem , 33501 Nepomuk

l. Smluvní konsensus :'

(l) Touto pachtovní smlouvou propachtovatel, jako vlastn ík, přenechává pachtýři
k dočasnému užívání a požívání dále uvedený zemědělský pozemek (předmět '
pachtu) a pachtýř tento předmět pachtu do svého užívání a požívání za podmínek
níže sjednaných přijímá a zavazuje se platit za to propachtovateli sjednané
pachtovné.

ll. Předmět pachtu

(l) Propachtovatel přenechává pachtýři k užívání a požívání tento předmět
pachtu:

· pozemek - pozemkovou parcelu parc.č. 398/7, ornou půdu o výměře 4.449 m2

v katastrálním území Kramolín u Nepomuka, zapsanou u Katastrálního úřadu pro
plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, v katastru nemovitostí pro obec
Kramolín, na LV číslo 182.

(2) Ujednává se, že případné rozdíly v uvedených výměrách, popisech, či
grafickém znázorněni předmětu pachtu od skutečného stavu, nemají vliv na platnost
ani účin nosttéto pachtovn Ismlouvy, ani na výši sjednaného pachtovného.

III. Inventář

(l) Propachtovatel nepřenechává pachtýři s předmětem pachtu žádný inventář.

IV. Práva a povinnosti stran

Účel a způsob výkonu pachtu.
(l) pachtýř je oprávněn předmět pachtu užívat k ovocnářství a chovu včel.
pachtýř je oprávněn nakládat s plody, které předmět pachtu vydává. pachtýř výlučně
odpovídá propachtovateli, orgán ů m veřejné moci i všem dalším osobám za dodrženi
všech zákonných podmínek při výkonu pachtu.
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Odevzdáni předmětu pachtu.
(2) Propachtovatel současně s uzavřením této smlouvy odevzdal pachtýři
předmět pachtu v kompletn Ím a řádném stavu, bez poškozen í, překážek i znečištěn í,
včetně všeho, co je třeba k jeho řádnému užíváni a požívání a pachtýř takto předmět
pachtu převzal.

Práva a povinnosti propachtovatele.
(3) Propachtovatel má neomezené právo přístupu na předmět pachtu za účelem
ověřeni jeho stavu a způsobu užíváni. '

(4) Propachtovatel není povinen k péči o předmět pachtu a nemusí odstraňovat
jeho vady.

(5) Právo na slevu pachtovného nebo na prominuti pachtovného pro vadu
předmětu pachtu pachtýři nepřIsluší a propachtovatel z těchto titulů pachtýři ničeho
nehradí(§ 1/2, § 2337 OZ).

Práva a povinnosti pachtýře.
(6) Bez přechozího písemného sou hlasu propachtovatele nesmí pachtýř předmět
pachtu přenechat jin ému, jinak smí propachtovatel smlouvu vypovědět bez
výpovědnidoby (§ 1/2, § 2913/1, § 2341, § 2231 OZ).

(7) pachtýř je povinen na svůj náklad a bez nároku na náhradu pečovat o
předmět pachtu s odbornou péči a jako řádný hospodář, což v sobě obnáší také
povinnost jej udížovat, šIci a odstraňovat nálety.

(b) pachtýř smí používat pouze zákonem schválen é a fakticky vyhovujÍcÍ h nojiva
a rostlinolékařské prostředky. pachtýř nesmí předmět pachtu znečistit ani jinak
ekologicky zatížit. Při porušenitěchto povin nosti odpovídá pachtýř propachtovateli za
škodu tím vzn iklou a propachtovatel smí smlouvu vypovědět bez výpovědní doby (§
2913/1, § 2341, § 2232 OZ).

(9) Oplocovat předmět pachtu, zřizovat na něm stavby, trvalé překážky a
vysazovat stromy a keře, smí pachtýř jen s předchozím, písemným souhlasem .
propachtovatele. Při porušení těchto povin nosti odpovídá pachtýř propachtovateli za
škodu tím vzniklou a propachtovatel smí vypovědět pacht bez výpovědní doby (§ 1/2,
§ 2913/1, §2341, § 2231 OZ).

(10) pachtýř je povinen platit propachtovateli sjednané pachtovné. Náklady
spojené s užíváním a požíváním předmětu pachtu hradí pachtýř ze svého vedle
pachtovného.

(11) pachtýř odpovídá propachtovateli za veškeré škody, vzniklé na předmětu
pachtu v důsledku činnosti pachtýře, nebo osob jednajících na základě pachtýřova
práva. Tato škoda je škodou způsobenou provozn Ičin nosti pachtýře (§ 2924 OZ).

(12) pachtýř je povinen bez nároku na protiplnění a bez vlivu na ujednané
pachtovné trpět omezení vyp|ývajÍcÍ z věcných břemen chůze a jízdy a zřizováni a
provozování veden Iváznoucích na předmětu pachtu.
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V. Pachtovné a náklady

Pachtovné a náklady
(l) pachtýř je povinen za užívání a požívání předmětu pachtu platit
propachtovateli roční pachtovné ve výši 1.500,-KČ.

(2) Pachtovné se platí v ročních splátkách vždy do 31. ledna následujícího ,
kalendářního roku. V případě započetí a skončení pachtu k necelému kalendářnímu
roku zůstává pachtovné i za tento necelý kalendářní rok v plné výši.

(3) Vedle pachtovného hradí pachtýř také veškeré náklady (dodávky a služby)
s pachtem spojené, a to na základě samostatného smluvního vztahu přímo
dodavateli.

(4) Pro každý následující kalendářní rok trvání pachtu se sjednává oprávnění
propachtovatele jednostranně zvýšit pachtovné o procentuální část, odpovídajkí
procentu inflace české koruny, oznámené Českým statistickým úřadem (eventuálně
jiným orgánem plnícím tuto funkci), za předcházející kalendářní rok. zvýšení
pachtovného provede propachtovatel v příslušném kalendářním roce oznámením,
doručeným pachtýři poté, kdy bude míra inflace vyhlášena.

Měna a úrok z prodlení
(5) Stane-li se po dobu platnosti této smlouvy jediným oficiálním platidlem v
České republice EURO, provádí se všechny platby v této nové měně v přepočtu
podle oficiálního konvergenčního kurzu. Ujednání o zvyšování pachtovného
v důsledku inflace české koruny se obdobně užije i pro inflaci euro.

(6) Při prodlení pachtýře s hrazením pachtovného, je pachtýř povinen zaplatit
propachtovateli navíc úrok z prodlení (§ 1970 OZ) ve výši stanovené nařízením vlády
č. 351/2013 Sb. případně předpisem, který jej v budoucnu nahradí.

VI. Doba pachtu, skončení pachtu a vrácení předmětu pachtu

Doba pachtu
(l) Tato smlouva se uzavírá a pacht se tak sjednává na dobu neurčitou.

Skončení pachtu dohodou.
(2) Pacht lze kdykoli ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Skončení pachtu výpovědí
(3) Jednostranně lze pacht ukončit výpovědí kterékoli strany ve dvanáctiměsíční
výpovědní době ke konci pachtovního roku, který končí 30. září (§ 2339/1, § 2347
OZ).
(4) Pacht lze vypovědět bez výpovědní doby z důvodů výslovně ujednaných v této
smlouvě a stanovených zákonem. Zvlášť' závažným porušením povinností pachtýře,
které způsobuje propachtovateli značnou újmu, je užívání předmětu pachtu
způsobem odporujícím zákonu, této smlouvě nebo aktům orgánů veřejné moci (§
2341 a § 2232 OZ).
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Vráceni předmětu pachtu
(5) NásledujÍcÍ pracovní den po skončeni pachtu vráti pachtýř propachtovateli
předmět pachtu v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy jej přebíral, s přihlédnutím
k oprávněně provedeným změnám. '!

(6) Nevrátí-li pachtýř propachtovaný předmět pachtu propachtovateli v této lh ůtě, '
náleží propachtovateli pachtovné, jako by pacht trval, plody a užitky vytěžené '
pachtýřem v té době se počítají jako užitky za celý rok a pachtýř je navíc povinen
platit propachtovateli smluvní pokutu ve výši 100,-kč za každý den prodlen í, a to ,
vedle způsobené škody a bez ohledu na zaviněni(§ 2340, § 2048 OZ).

VII. Obecná a závěrečná ustanovení

Doručování
(l) Všechny písemnosti související s touto smlouvou se považují za doručené
třetí pracovní den po jejich odesláni prostřednictvím provozovatele poštovn Ich nebo
kurýrních služeb na adresu strany uvedenou v záhlaví nebo na adresu strany
evidovanou jako její sídlo či bydliště ve veřejném seznamu (§ 573 OZ).

Právní klauzule podle zákona o obcích
(2) Propachtovatel prohlašuje, že záměr uzavřít tuto pachtovní smlouvu byl podle
§ 39, odst. (l) zákona č. 128/2000 Sb. ,,o obcích" zveřejněn vyvěšením na úřední
desce městského úřadu v Nepomuku ve dnech 27.4.2021 až 13.5.2021, a že o
uzavřeni této pachtovní smlouvy rozhodla podle § 102, odst. (3) zákona č. 128/2000
Sb. ,,o obcích" Rada města Nepomuk na své schůzi konané dne 17.5.2021, takže
jsou splněny zákonné předpoklady pro její uzavřen í.

Zveřejněni a ochrana osobních údajů
(3) pachtýř bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv
v režimu zákona č. 340/2015 Sb. "o registru smluv" a ve smyslu nařízeni Evropského
parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 ,,o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracován Ím osobn Ich údajů" budou osobní údaje fyzických osob
uvedené v této smlouvě (jméno a příjmení, rok narození, rodné číslo, adresa)
přístupné nahlédnutím do tohoto registru.

(4) pachtýř bere ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. "o zpracováni osobních
údajů" a nařízeni Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
,,o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobn Ich údajů" (gdpr) na l
vědomí, že osobní údaje fyzických osob uvedené v této pachtovní smlouvě a získané l
v souvislosti s ní budou propachtovatelem evidovány, zpracovány, případně
zpřístupněny z důvodu plnění této smlouvy, vypořádávání práv a povinností z ni )
plynoucích, pro och ranu a uplatňováni práv propachtovatele a pro vedeni zákonem
předepsaných evidencía plněnízákonem uložených povinnosti propachtovatele.

Salvatorni ustanovení
(5) Tato smlouva byla uzavřena v dobré víře, podle pravé a svobodné vůle
smluvních stran. Žádná strana se nebude dovolávat neznalosti nebo tísně při
uzavírání této smlouvy. žádná ze stran není v postaveni spotřebitele. žádná ze stran
n emá postaveni slabší strany.

.l' 7V Nepomuku dne .
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Propach tovatel: pachtýř:
město Nepomuk Václav Zachat"
Ing. Jiří Š
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