
Abstrakt 

 

 Tato rigorózní práce se zabývá celkovým právním režimem pozemků, tedy nejen 

režimem jejich ochrany s tím, že stěžejní pozornost je věnována pozemkům 

zemědělským a lesním. Hlavním cílem práce je přiblížit vzájemný vztah platné a 

dřívější právní úpravy a jejich právní zhodnocení. V rámci celé publikace je 

poukazováno na navrhované změny, které by mohly vyřešit nebo přinejmenším zmírnit 

problémy stávající úpravy, a též je odkazováno na judikaturu soudů, jež napomáhá při 

interpretaci nejasných otázek. Vzhledem k tomu, že problematika pozemků je 

roztříštěna do složitého systému, je smyslem práce vymezit základní instituty 

pozemkového práva a pokusit se výkladem odstranit neucelenou regulaci ochrany půdy 

v množství právních předpisů. Úvodní kapitola si klade zásadní cíle, jichž má být 

v práci dosaženo a zároveň obsahuje shrnutí motivačních důvodů, které napomáhaly při 

volbě tematického okruhu. Druhá část s názvem „Přehled právních pramenů 

pozemkového práva“ je věnována jednotlivým právním režimům v oblasti ochrany 

půdy na úrovni vnitrostátní, evropské a mezinárodní, které jmenovitě vyjmenovává a 

uvádí jejich historické souvislosti. V rámci této kapitoly je odkazováno na nejdůležitější 

změny, jež se dotkly pozemkového práva v souvislosti s rekodifikací. Obsahem třetí 

kapitoly je relativně ucelený rozbor základních pojmů pozemkového práva se 

zaměřením na pojem nemovitost včetně její evidence ve veřejném seznamu, dále termín 

pozemek, zemědělský půdní fond a pozemek určený k plnění funkcí lesa. Zároveň se 

tato kapitola zamýšlí nad církevními restitucemi. Čtvrtá kapitola přibližuje institut 

pozemkového vlastnictví a soustředí se na omezení vlastnického práva zejména 

prostřednictvím institutu veřejného užívání lesa a krajiny. Pátá kapitola upravuje 

problematiku užívání zemědělských a lesních pozemků a povinnosti spojené 

s hospodařením na těchto pozemcích. Tuto kapitolu doplňuje výklad o dotacích 

poskytovaných zemědělcům. Institut pozemkových úprav je rozebrán v šesté kapitole, 

která se zabývá jednak samotnou podstatou a významem těchto úprav v území a dále 

popisuje postup při jejich provádění v praxi. Otázkám zvláštního právního režimu 

ochrany zemědělských a lesních pozemků jsou věnovány zvláštní kapitoly sedm a osm, 

které tvoří těžiště práce. Devátá kapitola představuje závěr, v němž je zhodnoceno, že se 

podařilo naplnit v úvodu stanovené cíle, posoudit stávající platnou právní úpravu 



s ohledem na navrhované změny v této oblasti práva, poukázat na pozitiva nové právní 

úpravy a upozornit na problematická a interpretačně dosti náročná ustanovení. 

 

 

 

 


