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Úvod 

Za předmět své diplomové práce jsem si zvolila katedrou vypsané téma Státní 

pozemkový úřad. K tomuto kroku mě jednak vedl fakt, že na tomto úřadu již několik let pracuji, 

a jednak to, že Státní pozemkový úřad je sice již relativně etablovaným úřadem, ale jeho vnitřní 

systematika, právní úprava a na ni navazující judikatura se neustále vyvíjejí, a tak je toto téma 

stále aktuální. Ve vysokoškolských závěrečných pracích napříč právnickými fakultami v České 

republice mu zatím nebylo věnováno mnoho pozornosti, případně se jedná o texty staré několik 

let, a proto je vhodné toto téma znovu uchopit a zaktualizovat. Donedávna šlo rovněž o oblast 

téměř nezpracovanou odbornou literaturou, což se nyní začíná pomalu měnit a vývoj na tomto 

poli považuji za velmi přínosný hlavně pro právní praxi, ale i pro laickou veřejnost. Státní 

pozemkový úřad se nezřídka objevuje v médiích, a především různé restituční kauzy jsou téma 

velmi vděčné a vzbuzující velký zájem veřejnosti. V praxi se často setkávám s tím, že lidé neví, 

že Pozemkový fond České republiky již neexistuje a považují Státní pozemkový úřad za úřad 

působící vedle něj. Proto do práce zařazuji i stručnou historii Státního pozemkového úřadu a 

transformace Pozemkového fondu České republiky. 

Úprava působnosti Státního pozemkového úřadu je roztříštěna mezi několik různých 

zákonů, což ji činí značně nepřehlednou i přes to, že zákonodárce do zákona č. 503/2012 Sb., 

o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů včlenil přehled 

zákonů, podle nichž je vykonávána. Mimo to je značná část souvisejících skutečností dovozena, 

nebo upřesněna až judikaturou, která je, především v oblasti restitucí, velmi bohatá a také 

vnitřními předpisy, které ve většině případů nejsou veřejné. 

Cílem této práce je tedy obecně představit a zhodnotit Státní pozemkový úřad jako 

instituci veřejné správy a přehledově zpracovat hlavní oblasti jeho působnosti, za něž považuji 

zemědělské a církevní restituce, úplatné a bezúplatné převody státního majetku dle zákona 

č. 503/2012 Sb., správu státní půdní rezervy a pozemkové úpravy. Jednotlivé oblasti se pokusím 

zpracovat jak z hlediska zákonné úpravy, tak z hlediska relevantní judikatury. Dílčími cíli pak 

jsou zhodnocení organizační struktury Státního pozemkového úřadu ve vztahu k výše 

popsaným oblastem působnosti a porovnání zákonné úpravy Pozemkového fondu České 

republiky a soustavy pozemkových úřadů se současnou zákonnou úpravou Státního 

pozemkového úřadu. Účelem je ověření relevance judikatury vytvořené před jeho vznikem, 

tedy před 1. 1. 2013 a zároveň za účelem vytvoření určitého přehledového rámce vztahů staré 

právní úpravy se současně platným a účinným zákonným zněním. Přínos posledního 
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jmenovaného spatřuji v tom, že téměř všechny soudní spory, které Státní pozemkový úřad nyní 

vede, mají svůj základ v době před jeho vznikem. Vychází tedy především z úpravy 

Pozemkového fondu České republiky, a proto je namístě ji neopomíjet, ačkoliv je již více než 

osm let neplatná. Co se týče pozemkových úprav, zaměřím se na ně v této práci především jako 

na aktivní nástroj ochrany životního prostředí. 

Jedná se o téma velmi široké a obsáhlé, které zdaleka přesahuje rámec doporučeného 

rozsahu diplomové práce. Mým cílem proto není poskytnout detailní přehled všech jeho 

aspektů, neboť každému z nich by mohla být věnována samostatná závěrečná práce, ale spíše 

poskytnout aktuální náhled na ty, které považuji za nejdůležitější. Nebudu se tedy věnovat 

působnosti SPÚ podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu státu na jiné osoby, neboť 

rozhodnutí o privatizaci podle tohoto zákona od roku 2016 vydává Ministerstvo financí a SPÚ 

pouze předkládá privatizační projekty a zajišťuje přípravnou dokumentaci. 

Text je členěn do šesti tematicky rozdělených částí. V první části se práce věnuje obecné 

charakteristice Státního pozemkového úřadu. Stručně je zde popsán jeho vznik, dále jeho 

zařazení z pohledu veřejné, respektive státní správy a větší pozornost je věnována jeho 

organizační struktuře. Obsahem druhé části je komparace právní úpravy působnosti 

Pozemkového fondu České republiky a soustavy pozemkových úřadů se současnou právní 

úpravou působnosti Státního pozemkového úřadu. Další části jsou pak věnovány hlavním 

oblastem působnosti popsaným výše, tedy restitucím, správě majetku státu a pozemkovým 

úpravám, přičemž na poslední jmenované nahlíží tato práce spíše z pohledu ochrany přírody a 

krajiny než z pohledu zákonné úpravy jednotlivých fází pozemkových úprav. Práci uzavírají 

úvahy de lege ferenda o budoucnosti Státního pozemkového úřadu. 

Není-li uvedeno jinak, je práce zpracována podle právních předpisů účinných ke dni 

1. 1. 2021. Metodou využitou v této práci je vzhledem k tématu především deskriptivní analýza 

doplněná komparací ve druhé části. 
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1. Obecná charakteristika SPÚ  

1.1. Stručný nástin vzniku Státního pozemkového úřadu: Od zřízení 

Pozemkového fondu České republiky po jeho transformaci 

Revoluční rok 1989 v Československé socialistické republice a následná změna 

politického režimu přinesly, kromě jiného, i otázky týkající se vypořádání majetkových křivd a 

privatizace nemovitostí ve vlastnictví státu. Za tímto účelem bylo nutné zřídit instituce, které 

by se tohoto nelehkého úkolu zhostily. Jednou z nich byl právě Pozemkový fond České 

republiky (dále jen „PF ČR”) zřízený jako právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku se 

sídlem v Praze1 zákonem č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu, a to s účinností od 1. 1. 1992.2   

Působnost PF ČR byla stanovena především již zmíněným zákonem č. 569/1991 Sb. o 

PF ČR, dále  zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě”), zákonem č. 

92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů 

a zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z 

vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.3  

Do 1. ledna 2010 byl PF ČR spravován kolektivním systémem řízení. V jeho čele stálo 

presidium jakožto nejvyšší orgán skládající se z devíti členů volených Českou národní radou 

(od roku 1993 Poslaneckou sněmovnou) na návrh vlády. Předsedou presidia byl ministr 

zemědělství a zbylí členové byli voleni na pětileté funkční období z řad odborníků, přičemž 

mohli být kdykoliv odvoláni. Statutárním orgánem zapisovaným do obchodního rejstříku byl 

výkonný výbor, který se však při své činnosti řídil pokyny presidia, které rovněž volilo a 

případně odvolávalo jeho členy, jimiž byli zaměstnanci PF ČR s funkčním obdobím na pět let. 

Dozorčím orgánem byla dozorčí rada, jež kontrolovala činnost jak PF ČR jako celku, tak i jeho 

 
1 Viz § 1 odst. 1 zákona č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu (dále jen „zákon o PF ČR”). 
2 Další obdobnou institucí byl Fond národního majetku České republiky (dále jen „FNM ČR”), jenž byl zřízen 

zákonem č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a 

o Fondu národního majetku České republiky (dále jen „zákon o FNM ČR”). Úkolem FNM ČR bylo mimo realizace 

privatizačních projektů i vypořádávání nároků oprávněných osob, jejichž majetek byl zabaven bez odpovídající 

náhrady mezi lety 1945 až 1948 na základě předpisů o znárodnění majetku, jak je uvedeno v § 20 odst. 2 zákona 

o FNM ČR a dále v § 2 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích.  
3 Viz čl. 2 Statutu Pozemkového fondu České republiky. In Spucr.cz [online]. [cit. 11.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.spucr.cz/dokumenty-ke-stazeni/archiv-dokumentu-pf-cr/statut-pozemkoveho-fondu-ceske-

republiky.html 
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ostatních dvou orgánů. Kromě toho také projednávala rozpočet, roční účetní závěrku a výroční 

zprávu předkládanou vládě.4  

Původní návrh na ukončení činnosti PF ČR spolu s FNM ČR podalo vládě Ministerstvo 

financí již v roce 2003, vláda však rozhodla na žádost tehdejšího ministra zemědělství o 

prodloužení činnosti PF ČR do roku 2009.5 Dočasnost existence PF ČR předvídal konečně i 

zákon o PF ČR v § 16, jenž stanovil, že o ukončení jeho činnosti a o použití zůstatku na jeho 

účtech rozhodne Česká národní rada (později Poslanecká sněmovna) zákonem.  

V roce 2008 vláda schválila usnesením zásady transformace Pozemkového fondu České 

republiky6 a uložila ministru zemědělství, aby zahájil přípravu transformace (legislativní i 

organizační) PF ČR na organizační složku státu v působnosti Ministerstva zemědělství ČR.   

Důležitým krokem byla změna kolektivního systému řízení na monokratický. Problémy 

spatřované v dosavadním řízení byly zejména finančního charakteru a také relativně složitého, 

tedy i netransparentního systému rozhodování. Ve spojení s nejasnou individuální odpovědností 

v rámci kolektivních orgánů i nevyvážeností pravomocí předsedy výkonného výboru a jeho 

odpovědnosti za rozhodování tohoto orgánu vedl tento krok ke změně organizačního 

uspořádání.7 

Od 1. ledna 2010 stál v čele PF ČR ředitel jmenovaný vládou na návrh ministra 

zemědělství s jasně vymezenými pravomocemi i odpovědností. Jako statutární orgán byl spolu 

se svými náměstky zapisován do obchodního rejstříku. Ředitel byl mimo jiné oprávněn zřizovat 

organizační jednotky PF ČR a vydávat organizační řád.  Doplňovala jej dozorčí rada volená 

Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let, která především dohlížela na plnění povinností 

ředitele, jakož i na řádný výkon působnosti PF ČR. Mohla také podat ministru zemědělství 

návrh na odvolání ředitele.8 Tím byla naplněna první fáze transformace. V rámci druhé fáze 

došlo k reorganizaci vnitřního uspořádání. Vzniklo čtrnáct krajských pracovišť, jež měla za 

úkol snižovat počet pracovišť dosavadních.9 

 
4 Viz § 3 až § 14 zákona o PF ČR ve znění účinném od 8. 12. 1992 do 14. 7. 1997. 
5 Viz Ministerstvo financí navrhovalo zrušení Pozemkového fondu již v roce 2003. In Mfcr.cz [online]. [cit. 

12.05.2020]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2005/2005-11-10-tiskova-zprava-

6086-6086 
6 Viz usnesení vlády č. 257 ze dne 17. 3. 2008. 
7 Blíže důvodová zpráva k zákonu č. 299/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
8 Viz § 3 až § 11 zákona o PF ČR ve znění účinném od 1. 1. 2010. 
9 Blíže důvodová zpráva k zákonu č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen „zákon o SPÚ”). 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6njwhe
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Vedle PF ČR stála soustava pozemkových úřadů. Do jejich působnosti patřily 

především pozemkové úpravy, jejich organizace a provádění, dále také zajišťování změn map 

bonitovaných půdně ekologických jednotek a poskytování údajů o nich a také rozhodovací 

činnost dle zákona o půdě. Soustavu pozemkových úřadů tvořily okresní pozemkové úřady, 

které nebyly samostatnou organizační složkou státu, nýbrž součástí existujících okresních úřadů 

jako samostatné referáty a ústřední pozemkový úřad jako odvolací orgán, jímž bylo 

Ministerstvo zemědělství.10 V důsledku ukončení činnosti okresních úřadů č. k 31. 12. 200211 

byl výkon státní správy, kterou původně vykonávaly, přenesen částečně na samosprávné celky 

a částečně na jiné správní úřady. Tím došlo k začlenění pozemkových úřadů do organizační 

struktury Ministerstva zemědělství,12 přičemž jednotlivé pozemkové úřady řídil ředitel 

jmenovaný ministrem zemědělství, který odpovídal především za jejich hospodaření a vedení 

účetnictví, a který zároveň nesl hmotnou odpovědnost.13  

Vláda ve svém programovém prohlášení z roku 2010 říká, že „dokončí transformaci 

Pozemkového fondu a po ukončení jeho činnosti převede zbytek agend na Pozemkový úřad 

ČR”.14 Vláda tedy předvídá vytvoření nového správního úřadu, který převezme působnost jak 

PF ČR, tak Pozemkových úřadů a který se stane, na rozdíl od předešlých, samostatnou 

organizační složkou státu a účetní jednotkou s celostátní působností v gesci Ministerstva 

zemědělství.15 

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ”) byl vytvořen zákonem č. 503/2012 Sb. o 

Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen  „zákon o 

SPÚ”) s účinností od 1. ledna 2013, tedy dle požadavku čl. 79 Ústavy, který stanoví, že „jiné 

správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem”.16 Vzhledem k tomu, že 

úřad není určen k plnění úkolů Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“), byl ze strany MZe 

 
10 Viz § 11 a § 12 zákona č. 284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 
11 Viz zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 

úřadů. 
12 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 503/2012 Sb., o SPÚ. 
13 Viz § 21 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů 

ve znění účinném od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2012. 
14 Programové prohlášení vlády České republiky-plné znění. In Vlada.cz [online]. [cit. 12.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf 
15 Doklad o zřízení SPÚ. In Spucr.cz [online]. [cit. 12.05.2020]. Dostupné z: https://www.spucr.cz/statni-

pozemkovy-urad 
16 Viz čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“). 
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vydán pouze doklad o zřízení17, v jehož závěrečných ustanoveních si ministerstvo vyhrazuje 

právo schvalovat určitá právní jednání dle zákona o majetku.18  Zákonem o SPÚ, mimo jiné, 

přešel veškerý majetek, který byl ve správě PF ČR na Českou republiku19, přičemž právo s ním 

hospodařit bylo uno actu svěřeno právě vzniklému SPÚ. Kromě toho SPÚ nabyl i právo 

hospodařit s majetkem České republiky, který sloužil k činnosti bývalých pozemkových 

úřadů.20 

Z kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ”)21 plyne, že 

samotná transformace nebyla vhodně připravena především z organizačního hlediska. To mělo 

být zapříčiněno nedostatečně dlouhou legisvakanční lhůtou zákona o SPÚ,22 která neumožnila 

řádnou přípravu směrnic, metodických pokynů ani organizačního řádu. Mimo to nebyla 

připravena ani spisová služba či účet u České národní banky. SPÚ byl tedy nucen fungovat v 

omezeném režimu a rychle reagovat na změnu uspořádání i na nové oblasti působnosti.23 

Jedním z důvodů transformace PF ČR a Pozemkových úřadů v SPÚ byla, jak je uvedeno výše, 

finanční úspora. Té bylo dle zjištění NKÚ dosaženo, ačkoliv v jiném rozsahu, než bylo původně 

předvídáno v důvodové zprávě k zákonu o SPÚ. Kromě vytýkaných nedostatků však NKÚ 

neshledal v procesu transformace žádná významná pochybení.  

Lze tedy uzavřít, že tato dlouho připravovaná změna spočívající ve vzniku nové 

organizační složky státu byla ve svém důsledku úspěšně provedena, ačkoliv ze strany 

zákonodárce došlo k pochybení spočívajícímu v nedostatečné legisvakanční lhůtě, která 

zapříčinila problémy v řádném chodu úřadu. V relativně krátkém čase se je ovšem podařilo 

vyřešit a plynulý chod SPÚ byl zajištěn přibližně v polovině roku 2013.24 

 
17 V případě, že by SPÚ nebyl zřízen zákonem ale přímo Ministerstvem zemědělství, by ministerstvo vydalo 

opatření, jehož součástí by byla zřizovací listina, jak pro tyto případy stanoví zákon č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v § 4 odst. 1 (dále jen „zákon o majetku ČR“). 
18 Viz zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. 
19 PLÍVA, Stanislav. Hospodaření s majetkem státu. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, s. 41. 
20 Viz § 22 odst. 3 a odst. 5 zákona o SPÚ. 
21 Viz Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/34. In Nku.cz [online]. [cit. 28.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K14034.pdf 
22 Rozhodnutí prezidenta o podepsání zákona o SPÚ bylo do Sněmovny doručeno 21. 12. 2012, k publikaci ve 

Sbírce zákonů byl odeslán 27. 12. 2012 a vyhlášen 31. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013. 
23 Tuto chaotickou éru pociťuje SPÚ doposud. Během přerodu PF ČR v SPÚ se ztratila spousta dokumentů i spisů, 

které se nyní mnohdy pracně rekonstruují. Tuto informaci získala autorka jako zaměstnanec SPÚ.  
24 Viz Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/34. In Nku.cz [online]. [cit. 28.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K14034.pdf 
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1.2. Postavení SPÚ v systému veřejné správy 

SPÚ vznikl na základě čl. 79 Ústavy a byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb., o státním 

pozemkovém úřadu. Tento zákon v § 1 odst. 1 určuje, že se jedná o správní úřad s celostátní 

působností. V této podkapitole bude SPÚ zařazen do systému veřejné, respektive státní správy 

z hlediska znaků definovaných naukou. 

Učebnice správního práva se shodují na tom, že vytvořit pozitivní definici veřejné 

správy tak, aby byla vyčerpávající, je velmi obtížné.25,26 Veřejná správa je chápána primárně 

jako činnost ve veřejném zájmu. Ústava v čl. 2 odst. 3 a obdobně Listina v čl. 2 odst. 2 vyjadřuje 

zásadu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, která vytyčuje hranice státní moci, když 

stanoví, že „ji lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“27 

Opakem této zásady je zásada legální licence, která určuje, že „každý občan může činit, co není 

zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“28Jednoznačně stanovit, 

co je veřejnou správou na základě prvku veřejného zájmu, nemusí být za všech okolností zcela 

přesné. Z tohoto důvodu se spíše využívá definice negativní, a sice že „veřejná správa je 

souhrnem všech činností, které nelze kvalifikovat jako zákonodárství nebo soudnictví.“29  

Sládeček v pasáži věnované veřejné správě uvádí: „Veřejná správa se obvykle podle 

povahy nositele veřejné moci rozčleňuje na státní správu, samosprávu a ostatní veřejnou 

správu.“30 

Státní správa je činnost vykonávána přímo jejím nositelem, státem, prostřednictvím jeho 

orgánů, případně jinými orgány v přenesené působnosti.31 Orgány, které fakticky státní správu 

vykonávají, jsou naukou označovány jako vykonavatelé státní správy. V případě, kdy je tato 

činnost vykonávána bezprostředně orgány nositele, se jedná o státní správu přímou. Naopak 

v případě, že je vykonávána orgány v přenesené působnosti, hovoříme o státní správě 

nepřímé.32 

 
25 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 24-

31. 
26 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 1-8. 
27 Viz čl. 2 odst. 3 Ústavy. 
28 Viz čl. 2 odst. 4 Ústavy. 
29 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 3. 
30SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 25. 
31 HENDRYCH, Dušan. Státní správa. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, 

Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 1082. 
32 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 261. 
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Mezi přímé vykonavatele státní správy řadí Hendrych vládu jakožto vrcholný orgán, 

ministerstva, jiné správní úřady, ať již s celostátní, nebo územně omezenou působností, veřejné 

sbory (ozbrojené a ostatní) a prezidenta.33 

Jak bylo již výše zmíněno, vrcholným orgánem výkonné moci je dle čl. 67 Ústavy vláda 

složená z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů, přičemž vládě náleží v čl. 41 Ústavy 

zakotvená možnost zákonodárné iniciativy. Žádný jiný orgán výkonné moci takovou pravomoc 

nemá. Čl. 78 Ústavy dále dává vládě generální zmocnění k vydávání nařízení k provádění 

zákonů v jejich mezích. 

Ústava v čl. 79 stanovuje, že ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a stanovit jim 

působnost pouze zákonem. Tímto zákonem je zákon č. 2/1969 Sb. označovaný jako 

kompetenční. Obsahuje výčet ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády a 

také dalších ústředních orgánů. Rámcově ministerstvům stanovuje okruh působnosti a dále jsou 

v části třetí obsaženy zásady činnosti. Na rozdíl od vlády nemají ministerstva generální 

zmocnění k vydávání nařízení, Ústava jim však v čl. 79 odst. 3 přiznává právo vydávat na 

základě a v mezích zákona právní předpisy, ovšem pouze v případě mají-li k tomu zákonné 

(tzv. speciální) zmocnění.  

Jiné ústřední správní úřady ve smyslu čl. 79 Ústavy a § 2 kompetenčního zákona se od 

ministerstev liší především tím, že v jejich čele nestojí ministr, nýbrž vedoucí či kolegiální 

orgán a jejich působnost je více omezena určitým odborným okruhem, který vyžaduje vyšší 

specializaci a zároveň komplexnější strukturu úřadu. Jelikož v jejich případě kompetenční 

zákon nenabízí rámcové přiblížení působnosti jednotlivých úřadů, je tato obsažena ve 

speciálních zákonech. Společné s ministerstvy však mají to, že se mají řídit zásadami činnosti 

v kompetenčním zákoně obsaženými a jejich činnost je řízena a kontrolována ze strany vlády. 

Kromě výše uvedených ústředních správních úřadů řízených vládou existují jiné správní 

úřady s celostátní působností řízené ministerstvy nebo výjimečně jinými ústředními správními 

úřady (dále jen „podřízené úřady“). Sládeček mezi hlavní znaky podřízených úřadů řadí úzce 

specializované zaměření činnosti, celostátní působnost, fakt, že vedoucí (ředitel, či jinak 

označené místo) je většinou jmenován a jeho poměr se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní 

službě a také to, že jsou zpravidla zřizovány zákonem.34 Zákon o majetku České republiky 

 
33 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 79-83. 
34 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 278-

285. 
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stanoví, že jsou organizačními složkami státu a vystupují jako takové v právních vztazích. 

Nemohou tedy jednat svým jménem a vždy vystupují jménem České republiky.35  

Státní pozemkový úřad je úřad s relativně úzkou působností především ve vztahu 

k převodům státních zemědělských pozemků, církevním restitucím, nevypořádaným nárokům 

podle zákona o půdě, pozemkovým úpravám, privatizaci státního majetku a evidenci 

bonitovaných půdně ekologických jednotek. Celostátní působnost je zakotvena v § 1 odst. 1 

zákona o SPÚ, kterým byl zřízen a z hlediska systematiky veřejné správy je podřízen 

Ministerstvu zemědělství, přičemž ústřední ředitel SPÚ je jmenován ministrem zemědělství a 

v § 1 odst. 2 zákona o SPÚ je deklarováno, že je organizační složkou státu. 

Vzhledem k tomu, že SPÚ splňuje všechny výše zmíněné znaky podřízených úřadů, 

není pochyb, že právě mezi ně v systému veřejné, respektive státní správy patří. 

 
35 MIŠÚR, Peter a Zdeněk SVOBODA. Instituce státní moci v ČR: úplný přehled s internetovými odkazy. Praha: 

Linde, 2007, s. 62-63. 
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1.3. Organizační struktura Státního pozemkového úřadu  

Státní pozemkový úřad je, jak již bylo řečeno, úřadem s celostátní působností a jako 

takový má i odpovídající členění, které koresponduje s krajským uspořádáním České republiky. 

Celou soustavu zaštiťuje Ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústředí”), které sídlí 

v Praze a jemuž jsou podřízeny jednotlivé krajské pozemkové úřady (dále jen „KPÚ”) s 

pobočkami. Tyto pobočky vykonávají svou působnost v rámci jednoho či více okresů a 

rozhodují v řízení o pozemkových úpravách jako orgány prvního stupně.36 

V institucionálním slova smyslu je SPÚ jednotným správním úřadem, avšak ve smyslu 

kompetenčním jej jako jednotný vnímat nelze. Jak podotýká Nejvyšší správní soud ve svém 

usnesení Nad 83/2015-50: „v § 2 odst. 4 zákona o Státním pozemkovém úřadu je jasně vymezena 

kompetence krajských pozemkových úřadů rozhodovat jako správní orgány prvního stupně; 

nikdo jiný, než právě krajské pozemkové úřady tak nemůže činit, aniž by došlo ke změně zákona. 

Podobně je stanovena kompetence poboček krajských pozemkových úřadů rozhodovat ve 

speciálním případě pozemkových úprav podle § 2 odst. 5 zmíněného zákona.“37 

SPÚ vede ústřední ředitel (dále také „ÚŘ“), který je zároveň ředitelem ústředí, a jenž 

jedná jménem SPÚ ve všech záležitostech.  Je jmenován a odvoláván ministrem zemědělství, 

kterému je také podřízen.38 Mezi hlavní povinnosti ústředního ředitele patří především 

zastupování SPÚ jako celku při jednání se zřizovatelem, jakož i při jednání s ostatními orgány 

státní správy a dalšími osobami. Dále například stanovuje cíle, koncepci rozvoje a strategie 

klíčové pro směřování úřadu. Jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance, pověřuje zaměstnance 

k jednání za SPÚ, rozhoduje o odmítnutí poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, odpovídá za dodržování právních, jakož i interních předpisů 

a také za fungování a hospodaření SPÚ.39 

Ústřední ředitel také vydává organizační řád, který stanoví organizační uspořádání 

úřadu. K jeho vydání je ovšem nutný předchozí souhlas ministra zemědělství.40 Protože 

organizační řád není součástí zákona o SPÚ, a tedy jeho změny nepodléhají nutnosti schválení 

 
36 Viz § 2 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. 
37 Viz usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. Nad 83/2015-50 ze dne 30. 6. 2015. 
38 Viz § 2 zákona o SPÚ a čl. 7 Doklad o zřízení SPÚ. In Spucr.cz [online]. [cit. 29.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.spucr.cz/statni-pozemkovy-urad 
39 Viz Organizační řád Státního pozemkového úřadu Ř-SPÚ 01/2019, ve znění změny č. 2 (1.1.2020) získaný na 

základě žádosti o jeho poskytnutí ze strany SPÚ ke studijním účelům. 
40 Viz čl. 7 Doklad o zřízení SPÚ. In Spucr.cz [online]. [cit. 29.05.2020]. Dostupné z: https://www.spucr.cz/statni-

pozemkovy-urad 
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zákonodárcem v legislativním procesu, je relativně flexibilní a je možné rychle reagovat na 

potřeby úřadu v případě nutnosti změny jeho uspořádání. O těchto změnách, stejně jako o 

organizačním uspořádání úřadu, rozhoduje ústřední ředitel. Návrhy na změnu jsou mu 

předkládány ze strany ředitelů sekcí s ohledem na to, které sekce se změna týká. V případě, že 

návrh na změnu vzešel od útvaru bezprostředně podřízenému ústřednímu řediteli, je mu tento 

předkládán přímo.41 Organizační řád Státního pozemkového úřadu Ř-SPÚ 01/2019, ve znění 

změny č. 2 účinný od 1. 1. 2020 (dále jen „organizační řád”) stanoví organizační uspořádání 

ústředí i KPÚ. Dále obsahuje obecný přehled kompetencí vedoucích zaměstnanců úřadu, 

způsob zastupování těchto pracovníků v případě jejich nepřítomnosti, stručně popisuje systém 

vnitřních norem, kterými je upravena činnost SPÚ a ukládá povinnost zavést a udržovat vnitřní 

kontrolní systém. 

Dle organizačního řádu se Státní pozemkový úřad člení na jednotlivé organizační útvary 

a organizační jednotky.42 Útvary se dále člení na ty, které jsou přímo řízené ústředním ředitelem 

a na sekce řízené sekčními řediteli, kteří jsou hierarchicky podřízeni ústřednímu řediteli. Každá 

sekce je dělena na odbory a oddělení, v jejichž čele stojí ředitel odboru a vedoucí oddělení. V 

rámci sekcí je možné zřizovat samostatná služební či pracovní místa, která mohou být přímo 

podřízena ústřednímu řediteli či sekčnímu řediteli.  Podobnou možnost mají i odbory, kterým 

je však organizačním řádem umožněno zřizovat pouze samostatné pracovní pozice, nikoliv 

služební. Takoví zaměstnanci jsou poté přímo podřízeni řediteli odboru. 

1.3.1. Organizační útvary bezprostředně podléhající ústřednímu řediteli 

Ústřednímu řediteli přímo podléhají čtyři útvary43, a to kancelář ústředního ředitele, 

oddělení interního auditu, odbor personální a oddělení bezpečnosti. Dalo by se shrnout, že se 

jedná o ty, které se přímo podílejí na řízení chodu SPÚ jako takového. 

Kancelář ústředního ředitele (dále jen „KÚŘ”) je útvar, který slouží především k 

zajištění administrativních úkonů souvisejících s agendou ústředního ředitele, jako je například 

příprava podkladů pro jeho jednání, evidence, třídění a přidělování příchozích dokumentů a v 

součinnosti s ostatními útvary SPÚ poskytuje ústřednímu řediteli též poradní služby. Dále 

koordinuje vytváření a distribuci vnitřních řídících předpisů, sleduje legislativní změny týkající 

 
41 Viz bod 5.3.2. Organizačního řádu Státního pozemkového úřadu Ř-SPÚ 01/2019, ve znění změny č. 2 (1.1.2020) 

získaný na základě žádosti o jeho poskytnutí ze strany SPÚ ke studijním účelům. 
42 Viz bod 5.2 tamtéž. 
43 Viz bod 1.1. přílohy č. 1 Ř-1/2019 organizačního řádu, získané na základě žádosti o její poskytnutí ze strany 

SPÚ ke studijním účelům. 
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se působnosti SPÚ a odpovídá za zveřejňování smluv uzavřených SPÚ v registru smluv dle 

zákona.44 Mimo jiné se stará též o komunikaci se sdělovacími prostředky, přípravu tiskových 

konferencí a monitoruje jak celostátní, tak regionální média v souvislosti s jejich obsahem 

dotýkajícím se SPÚ jako celku či jeho jednotlivých agend. Zajišťuje propagační letáky a 

předměty a spravuje internetové stránky SPÚ. Za nejdůležitější funkci ve vztahu k veřejnosti 

by se dalo označit vyřizování petic směřovaných SPÚ a také stížností a podání občanů.45 

Naopak žádosti o informace dle informačního zákona vyřizuje Oddělení nesporné agendy, o 

němž se zmíním v části této kapitoly věnované Odboru zastupování státu a legislativy.  

Oddělení interního auditu (dále jen „OIA”) zabezpečuje finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, tedy „vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné 

správy”.46 Každý orgán veřejné správy má povinnost zřídit nezávislý útvar zajišťující kontrolu 

efektivity a hospodárnosti jak finanční, tak co se týče výkonu činnosti. Stejně tak OIA za tímto 

účelem provádí plánované i nahodilé interní audity, o jejichž výsledcích jsou spraveny příslušné 

organizační jednotky a útvary. V rámci těchto auditních zpráv jsou jim vytknuta pochybení a 

určují též způsob jejich nápravy. Tato zjištění přesto nejsou nutně konečná, neboť jednotlivé 

útvary a jednotky k nim mohou podat připomínky a návrhy na přehodnocení zjištěných 

skutečností. Kromě výše uvedeného zpracovává také například roční zprávu o výsledcích 

jednotlivých kontrol a vyhodnocuje efektivitu nastavení vnitřních řídících systémů.47 

Odbor personální zajišťuje především komplexní agendu ve věcech státní služby a 

zaměstnanců pracujících v režimu zákoníku práce, povinného vzdělávání zaměstnanců, 

spravuje rozpočet týkající se platů a připravuje podklady pro jmenování a odvolávání vedoucích 

pracovníků pro ÚŘ. Odbor personální se dělí na Oddělení personální a platové a Oddělení řízení 

lidských zdrojů. Protože se nejedná o věcný odbor, ale pouze o obslužný,  je krátce popsán 

pouze pro úplnost.48 

 
44 Viz zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv. 
45 Viz bod 1.2.1. přílohy č. 1 Ř-1/2019 organizačního řádu SPÚ, získané na základě žádosti o její poskytnutí ze 

strany SPÚ ke studijním účelům. 
46 Viz § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole. 
47 Viz bod 1.2.2. přílohy č. 1 Ř-1/2019 organizačního řádu SPÚ, získané na základě žádosti o její poskytnutí ze 

strany SPÚ ke studijním účelům. 
48 Viz bod 1.2.3. přílohy č. 1 Ř-1/2019 organizačního řádu SPÚ získané na základě žádosti o její poskytnutí ze 

strany SPÚ ke studijním účelům. 
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1.3.2. Sekce 

V současné době49 jsou v rámci SPÚ zřízeny čtyři sekce. V čele každé sekce, jak již 

bylo výše zmíněno, stojí sekční ředitel, který mimo jiné „zajišťuje komplexní koordinaci a 

metodické vedení sekce podřízených útvarů a dalších útvarů, které mají přímou vazbu na 

činnosti, které s metodickými pokyny souvisejí”.50 Tito ředitelé jsou jmenováni a odvoláváni 

ústředním ředitelem. Jedná se o sekci majetku státu, sekci provozních činností, sekci 

krajinotvorby a sekci řízení krajských pozemkových úřadů a právní podpory. 

Sekce provozních činností  

SPČ zajišťuje agendu v oblasti rozpočtu, účetnictví a finančních operací, hospodaření 

s hmotným majetkem sloužícím k provozu úřadu, spisové služby a archivace dokumentů, 

zadávání veřejných zakázek a technické podpory v oblasti počítačového vybavení úřadu. Jedná 

se tedy spíše o podpůrné činnosti nezbytné k faktickému fungování SPÚ jako takového. Stejně 

jako Odbor personální i tato sekce je spíše sekcí obslužnou, a proto je pouze stručně 

charakterizována. 

SPČ řídí ředitel sekce, který je pověřen ÚŘ SPÚ k uzavírání veřejných zakázek a vůči 

veřejnosti vystupuje jako zadavatel. V rámci zadávacího řízení malého rozsahu je oprávněn 

udělovat výjimky z postupů stanovených vnitřními předpisy.51 SPČ sestává ze čtyř odborů 

řízených řediteli odborů.  

Jsou jimi:  

Odbor ekonomický, který mimo jiné každoročně zpracovává rozpočet SPÚ, na konci 

účetního období sestavuje účetní závěrky a provádí ve spolupráci s Oddělením interního auditu 

kontrolu postupů vnitřního systému kontroly. Spravuje pohledávky z uzavřených smluv, ať již 

nájemních či převodních a dále také pohledávky z jiných právních důvodů, jako je bezdůvodné 

obohacení, náhrada majetkové újmy a podobné. 

Odbor vnitřní správy, který především zabezpečuje chod SPÚ v provozním slova 

smyslu, tedy nakládání s hmotným vybavením, využívání kanceláří, evidenci hmotného 

 
49 Dle stavu k 15. 1. 2021. 
50 Viz organizační řád bod 5.2.3.2., získaný na základě žádosti o jeho poskytnutí ze strany SPÚ ke studijním 

účelům. 
51 Viz SM 07/2016 - Směrnice o zadávání veřejných zakázek, změna č. 7, platná od 1. 7. 2020 získaná na základě 

žádosti o její poskytnutí ze strany SPÚ ke studijním účelům. 
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provozního majetku nebo odpadové hospodářství. Kromě výše uvedeného pod něj spadá také 

agenda spisové služby. 

Odbor veřejných zakázek, jak plyne již z názvu, má na starost agendu veřejných 

zakázek. Vypisuje zadávací a výběrová řízení tak, aby splňovala požadavky jednotlivých 

organizačních útvarů a jednotek, zajišťuje zveřejňování smluv v registru a kontroluje správnost 

zveřejněných údajů. 

Odbor ICT provádí údržbu informačního vybavení SPÚ a jeho pravidelnou obnovu. 

Zajišťuje technickou podporu zaměstnanců a jejich školení k práci se softwary využívanými ke 

správě agendy SPÚ, jakož i přípravu nových projektů, na jejichž implementaci spolupracuje 

s dodavatelskými subjekty.52 

Sekce majetku státu   

Sekce majetku státu se zabývá agendou restitucí, správou a převody majetku státu a také 

jeho oceňováním. Dělí se na dva odbory a dvě oddělení, přičemž mají na starost vždy jednu 

z agend sekce. Jsou to Odbor převodu majetku státu (dále jen „OPMS“), Odbor správy majetku 

státu (dále jen „OSMS“), Oddělení tvorby cen a verifikace (dále jen „OTCV“) a Oddělení 

restitucí (dále jen „OR“).  

OPMS dohlíží a poskytuje metodiku k uskutečňování převodů, směn a prodejů 

nemovitostí, se kterými je SPÚ příslušné hospodařit. To platí i pro změny této příslušnosti a 

aplikaci příslušných zákonů vztahujících se k této problematice.53 Provádí prodeje či pronájmy 

majetku dle § 20 horního zákona, tedy subjektům, jimž je stanoven dobývací prostor na 

pozemcích, s nimiž má příslušnost hospodařit SPÚ a nechává pro tyto účely zpracovat ocenění 

znaleckými posudky. Dále také provádí převody a směny nemovitostí dle § 17 odst. 3 písm. c) 

a d) v případě, že se jedná o pozemky, na něž nebyl uplatněn nárok na vydání ve lhůtě stanovené 

v § 13 zákona o půdě. OPMS je tvořeno dvěma odděleními. Jsou to Oddělení privatizačních 

projektů, metodiky a převodů (dále jen „OPP“) a Oddělení realizace převodů (dále jen 

„ORP“).  

 
52 Viz bod 2 přílohy č. 1 Ř-1/2019 organizačního řádu SPÚ získané na základě žádosti o její poskytnutí ze strany 

SPÚ ke studijním účelům. 
53 Jedná se o zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu; zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 

majetku státu na jiné osoby; zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku; zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákon č. 

44/1988 Sb., horní zákon. 
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OPP vydává rozhodnutí, zda SPÚ využije předkupní právo vznikající mu při převodu 

zemědělského pozemku na základě veřejné nabídky či při prodeji nemovité věci a souvisejícího 

majetku ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku, které mu náleží dle § 15 zákona 

č. 503/2012 Sb., o SPÚ, a to v případě, že hodnota pozemku přesahuje sto tisíc korun českých. 

V případě privatizace majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. prováděné Ministerstvem financí 

vydává rozhodnutí o vynětí majetku. Dále například spravuje privatizační projekty realizované 

za existence PF ČR, u nichž dosud nebyla splacena plná kupní cena a řídí převody takzvaných 

funkčních celků, tedy převody pozemků, na nichž se nachází samostatná stavba,54  jejímž 

vlastníkem či spoluvlastníkem je oprávněná osoba55 a to v případě, že pozemek s nemovitostí 

funkčně souvisí. Zákon o půdě stanoví, že takové převody lze uskutečnit mimo veřejné nabídky. 

ORP provádí například převody státního majetku pro uskutečnění výstavby,56 vydává 

stanoviska k povolení výstavby na státních pozemcích a dále realizuje prodej či pronájem 

nemovitostí dle horního zákona, jak bylo zmíněno výše. 

OSMS metodicky řídí správu majetku státu, který je tvořen nemovitostmi ve smyslu § 

1 zákona o půdě. Jak již bylo zmíněno výše, SPÚ vede rezervu státních pozemků sloužících pro 

vládní rozvojové programy. V případě, že je vedeno správní řízení o zařazení některého 

pozemku do této rezervy, vede jej právě OSMS. Dále se například vyjadřuje k případnému 

vydání rozhodnutí o dočasné nebo trvalé nepotřebnosti majetku. OSMS je dále členěno na 

Oddělení správy nemovitostí (dále jen „OSN“) a na Oddělení majetkoprávních vztahů a rezervy 

(dále jen „OMVR“).  

OSN za SPÚ koordinuje poskytování údajů pro územně analytické podklady obcí 

s rozšířenou působností a krajů. Připravuje metodiku správy majetku včetně kontroly vedení 

příslušných softwarových programů. Poskytuje součinnost při fyzické kontrole budov a 

pozemků a také při řešení technických i právních problémů jich se týkajících. Zajišťuje rovněž 

vyhodnocení škod vzniklých ze škodních událostí na nemovitostech ve správě SPÚ a také na 

nemovitostech ve vlastnictví třetích osob; za tímto účelem spolupracuje s ostatními 

organizačními jednotkami a útvary.  

 
54 V tomto případě je myšlena samostatná stavba, která je nemovitostí ve smyslu § 3055 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 
55 Oprávněnou osobou se rozumí dle § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, „(…) státní občan České a 

Slovenské Federativní Republiky, jehož půda, budovy a stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, přešly na 

stát nebo na jiné právnické osoby v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 (…)“. 
56 Viz § 17 odst. 3 písm. c) tamtéž. 
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OMVR zajišťuje vedení rezervy státní půdy, její aktualizaci a kontrolu jak pro 

uskutečňování vládních rozvojových programů, tak pro výkon působnosti SPÚ. Zajišťuje 

předávání nemovitostí obcím dle zákona č. 172/1991 Sb., změny v evidenci katastru 

nemovitostí, změny druhů pozemků, uzavírání pachtovních a nájemních smluv, jejich změny a 

vypovídání, vydávání souhlasných prohlášení se zřízením služebností či uzavírání smluv 

týkajících se honebních pozemků. 

OTCV dohlíží nad oceňováním majetku, posuzuje znalecké posudky a metody použité 

znalci při jejich zpracování. Za účelem oceňování spolupracuje s ÚZSVM a Ministerstvem 

financí a v rámci úřadu poskytuje odborné konzultace a vyjádření především ke znaleckým 

posudkům použitým v rámci soudních řízení týkajících se ocenění vydávaných nemovitostí a 

na to navazující přeceňování restitučních nároků. 

OR eviduje restituční nároky oprávněných osob, církví a náboženských společností a 

spolupracuje s OZSL při přípravě podkladů a argumentace k jednotlivým soudním sporům. 

Mimo to poskytuje i údaje o konání veřejných nabídek a účasti žalobců v nich soudům. Provádí 

přezkum či případně obnovu řízení pravomocných rozhodnutí KPÚ ve smyslu správního řádu.57 

Rozhoduje o odvolání do rozhodnutí KPÚ o uzavření dohody o vydání pozemku dle § 9 zákona 

o půdě. Nelze-li pozemek pro některou z překážek uvedených v § 11 zákona o půdě vydat, 

stanoví OR výši peněžité náhrady za nevydaný pozemek. Obdobně stanoví náhradu dle § 18a 

odst. 2 zákona o půdě. Mimo to rozhoduje i o odvolání do rozhodnutí pozemkových úřadů o 

neuznání nároku domnělé oprávněné osoby ve smyslu § 4a zákona o půdě.58,59 

Sekce krajinotvorby 

  Tato sekce je příslušná ve věci pozemkových úprav a na to navazující tvorby krajiny a 

její ochrany, vodohospodářských děl a v neposlední řadě také zajišťuje data v oblasti půdní 

služby. Sestává se z Odboru vodohospodářských staveb (dále jen „OVSt“), Odboru půdní 

služby (dále jen „OPS“), Oddělení investičních činností (dále jen „OIČ“) a Odboru 

pozemkových úprav (dále jen „OPÚ“). 

 
57 Viz § 94 a násl. a § 100 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).  
58 Jedná se o případ, kdy oprávněná osoba nemůže jednoznačně prokázat svůj nárok, ale SPÚ na základě určitých 

předložených dokumentů a za určitých podmínek může uznat nárok této tzv. domnělé oprávněné osoby. V případě, 

že nárok neuzná, odkáže tuto domnělou oprávněnou osobu na soud. 
59 Viz bod 3 přílohy č. 1 Ř-1/2019 organizačního řádu SPÚ získané na základě žádosti o její poskytnutí ze strany 

SPÚ ke studijním účelům. 
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OVSt spravuje meliorační stavby. Co je myšleno tímto pojmem upravuje vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským 

melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně. Ve zkratce se jedná o stavby 

k odvodnění, závlaze a ochraně pozemku před erozí. Jsou to například odvodňovací příkopy, 

čerpací nádrže, hydranty, zavlažovače, protierozní příkopy a podobné. Jelikož meliorační 

stavby jsou dle vodního zákona60 vodními díly, spolupracuje OVSt se správou povodí61 a 

dalšími správci vodních toků62. Člení se na Oddělení metodiky vodohospodářských staveb a 

dále dle územní působnosti na Oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice, Brno a 

Hradec Králové. Oddělení metodiky spravuje evidenci vedenou SPÚ týkající se melioračních 

staveb. Zajišťuje prostřednictvím veřejných zakázek jejich údržbu a případně jejich 

rekonstrukce. A dále například vydává stanoviska ve stavebním řízení v případě, že jsou 

meliorační stavby ve správě SPÚ stavebním záměrem dotčeny. Skutečnost, že meliorační 

stavby vyžadují opravu či údržbu, zjišťují právě výše zmíněná územní pracoviště, která provádí 

jejich prohlídky na místě. Dále zpracovávají a uchovávají technickou dokumentaci současnou 

i historickou, byla-li dochována, a za účelem odhalení již existujících, ale neevidovaných 

melioračních staveb prověřují pozemky. Kromě toho se podílejí i na vydávání stanovisek ve 

stavebním řízení, jak bylo zmíněno výše. 

OPS zpracovává metodiku v oblasti bonitace půdy, koordinuje postupy jednotlivých 

oddělení, která mají obdobně jako v případě OVSt, vymezenou územní působnost a také 

zajišťuje aktualizaci map a údajů o BPEJ. OPS provozuje aplikaci s názvem Monitoring eroze 

zemědělské půdy63, kterou SPÚ zpracoval společně s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany 

půdy a aplikaci Monitoring zemědělského sucha64, která byla vyvinuta ve spolupráci s Ústavem 

výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovy univerzity. OPS je členěno na čtyři oddělení. 

Jak bylo výše naznačeno, jedná se o tři oddělení s územní působností, a sice Oddělení půdní 

služby Praha, Brno a České Budějovice, která zajišťují především uskutečňování odběrů vzorků 

půd pro stanovení konkrétní hodnoty BPEJ a dále také průběžnou aktualizaci BPEJ, ať již na 

žádost vlastníků či uživatelů půdy nebo v rámci sestavených plánů aktualizací. Čtvrtým 

oddělením je Oddělení správy dat, které zpracovává mapy s daty získanými měřením bonity 

 
60 Viz § 55 odst. 1 písm. e) a § 56 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní 

zákon“). 
61 Státní podniky Povodí Moravy, Vltavy, Labe, Odry a Ohře. 
62 Kromě státních podniků Povodí je správcem vodních toků státní podnik Lesy České republiky. 
63 Výstupy z této aplikace jsou pro veřejnost dostupné na internetové adrese https://me.vumop.cz/app/ [cit. 

2.3.2021]. 
64 Informace z aplikace k aktuálnímu stavu sucha v České republice jsou dostupné na internetové adrese 

https://www.intersucho.cz [cit. 2.3.2021]. 
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půdy, přičemž vede a spravuje Celostátní databázi BPEJ65, kam jsou tato data zanášena. 

Obdobné databáze vede ve věci vodohospodářských staveb. 

OIČ je poradním odborným orgánem, který poskytuje pomoc a konzultace při řešení 

technických otázek u zadávání projektové dokumentace a samotné realizace například 

vodohospodářských staveb či společných zařízení66 v rámci pozemkových úprav nebo při 

správě již existujících. Dále kupříkladu zajišťuje technický dozor v průběhu výstavby a 

kontroluje soulad realizované stavby s projektovou dokumentací. 

OPÚ je odpovědné za vytváření a průběžnou aktualizaci metodiky pozemkových úprav 

(dále také „PÚ“). Sestavuje plány a koncepce jejich realizací a rozpočty na ně určené. V rámci 

řízení vedených před KPÚ ve věci PÚ rozhoduje o opravných prostředcích. Dále OPÚ například 

uděluje či odnímá oprávnění o odborné způsobilosti, které je potřebné pro projektování 

pozemkových úprav.67 OPÚ je členěno na Oddělení metodiky pozemkových úprav (dále jen 

„OMPÚ“) a Oddělení řízení pozemkových úprav (dále jen „OŘPÚ“).  

OMPÚ vede správní řízení ve věci udělování výše zmíněných úředních oprávnění a 

provádí zkoušky odborné způsobilosti, které předvídá zákon o pozemkových úpravách v § 18. 

Vede řízení o řádných i mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutí KPÚ, případně 

připravuje podklady a zpracovává vyjádření pro jednání před soudy nebo rozkladovou komisí. 

Jak napovídá název oddělení, jeho hlavní náplní je zpracovávání metodiky pro postup při PÚ 

tak, aby byla v souladu s příslušnou legislativou. Kromě toho poskytuje OMPÚ konzultace a 

případně i odbornou pomoc KPÚ při vedení správních řízení ve věci PÚ.  

OŘPÚ se podílí na pozemkových úpravách spíše po technické, operativní a organizační 

stránce. Je odpovědné za přijímání takových změn v procesuálním fungování PÚ, aby se jeho 

jednotlivé složky co nejvíce optimalizovaly. Zpracovává návrh na přerozdělení rozpočtu 

přiděleného na pozemkové úpravy pro jednotlivá krajská pracoviště. Kontroluje také, zda 

 
65 Mapová aplikace s vyznačenými hranicemi BPEJ, která jsou vždy k prvnímu kalendářnímu dni v měsíci 

aktualizována, je dostupná na internetové adrese 

https://spucr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=02c5dbfd2ae540028772a7bb069fb878 [cit. 

2.3.2021]. 
66 Legální definici zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o pozemkových úpravách“), nenabízí, avšak v § 9 odst. 8 je uveden demonstrativní výčet opatření, 

která jsou společnými zařízeními. Zákon zmiňuje opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, 

vodohospodářská opatření a opatření k podpoře biodiverzity a ochraně životního prostředí. 
67 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, v § 18 stanoví způsob, kterým je možné osvědčení o odborné 

způsobilosti k projektování pozemkových úprav získat, přičemž v § 19 písm. n) určuje, že k jejich udělování či 

odnímání má působnost SPÚ. 
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zpracovaný návrh PÚ navazuje na plán společných zařízení (dále jen „PSZ“).68 OŘPÚ 

metodicky řídí regionální dokumentační komise, které byly zřízeny za účelem zvýšení kvality 

technické dokumentace PÚ, a které působí jako poradní orgán ředitelů KPÚ.69 Mimo to 

například zajišťuje správu aplikací SPÚ týkajících se PÚ.70 

Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a právní podpory  

Jak je patrné z jejího názvu, tato sekce poskytuje právní konzultace v rámci SPÚ a 

hierarchicky jsou pod ní zařazena krajská pracoviště, která řídí příslušný sekční ředitel. Tuto 

sekci tvoří Odbor zastupování státu a legislativy (dále jen „OZSL“), Oddělení řízení krajských 

pozemkových úřadů (dále jen „OŘKPÚ“) a jednotlivé Krajské pozemkové úřady, jejichž 

územní působnost se shoduje s členěním České republiky na vyšší územní samosprávné celky71 

s výjimkou Prahy a Středočeského kraje, které jsou sloučeny pro potřeby SPÚ pod jeden KPÚ.72  

OZSL zajišťuje připomínkování legislativních návrhů, které se mohou dotýkat 

působnosti SPÚ a také těch, které jsou předloženy ze strany MZe. Řeší právní otázky týkající 

se sporné i nesporné agendy, ať již ve věci církevních restitucí, náhradových sporů či třeba 

sporů o určení vlastnického práva a zpracovává právní stanoviska dle potřeb SPÚ. Dále je 

OZSL orgánem, který vypracovává rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí o odmítnutí (případně 

částečném odmítnutí) žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Člení se na 

Oddělení sporné agendy (dále jen „OSA“) a Oddělení nesporné agendy (dále jen „ONA“).73  

Pracovníci OSA zastupují Českou republiku v rámci soudních řízení a odpovídají za 

řádné vedení spisů a jejich archivaci. Dále vypracovávají stanoviska ve věcech duplicitního 

zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí a dávají pokyn k uzavření souhlasného prohlášení, 

případně k podání žaloby na určení vlastnického práva. Spolupracují s externími dodavateli 

právních služeb, kontrolují jejich činnost a vzájemně koordinují obrannou argumentaci tak, aby 

 
68 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, uvádí v § 9 odst. 8, že PSZ předchází samotnému návrhu 

pozemkových úprav a rozhodnutí o něm, a tedy je nutné provést kontrolu jejich vzájemného souladu. 
69 Viz Směrnice o postavení a činnosti RDK. In Spucr.cz [online]. [cit. 18.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/regionalni-dokumentacni-komise 
70 Viz bod 4 přílohy č. 1 Ř-1/2019 organizačního řádu SPÚ získané na základě žádosti o její poskytnutí ze strany 

SPÚ ke studijním účelům. 
71 Viz čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně 

ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
72 Viz příloha č. 3 Ř-1/2019 organizačního řádu SPÚ získaná na základě žádosti o její poskytnutí ze strany SPÚ 

ke studijním účelům. 
73 Do 31. 12. 2020 byl OZSL členěn na Oddělení trestně právní agendy a žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. a 

Oddělení právní podpory. K 1. 1. 2020 došlo k reorganizaci, která znamenala přesun nesporné agendy doposud 

částečně vykonávané Oddělením právní podpory. Výše zmíněna oddělení byla přejmenována a personálně 

reorganizována. 
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SPÚ vystupoval před soudy jednotně. Evidují jednotlivé soudní spory a zažalované nemovitosti 

v agendovém systému, odkud čerpají informace ostatní organizační útvary a složky.  

ONA především eviduje a vyřizuje žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Většinu informací poskytují či rozhodují o jejich odmítnutí KPÚ, ONA je poté orgánem, který 

vypracovává rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí o (částečném) odmítnutí. Dále eviduje 

podání došlá SPÚ ze strany orgánů činných v trestním řízení, pokuty za dopravní přestupky 

spáchané se služebními vozidly a také vede evidenci plných mocí a pověření, která vypracovává 

a předkládá ÚŘ k podpisu. Nově zpracovává připomínky k návrhu zákonů a jiných právních 

předpisů, ale také ke smlouvám uzavíraným SPÚ a některým vnitřním předpisům. 

OŘKPÚ dohlíží nad fungováním KPÚ, řídí je a zadává jim úkoly. Kontroluje 

naplňování jím stanovených cílů v rámci svěřených funkcí a hodnotí jejich činnost. Dále 

kupříkladu pořádá pravidelné porady zástupců vedení SPÚ s řediteli KPÚ a jejich poboček nebo 

dává souhlas v případě změn v oblasti personálního obsazení či platů a odměn na krajských 

pozemkových úřadech.  

Krajské pozemkové úřady  

Krajské pozemkové úřady jsou tou organizační složkou SPÚ, která vede správní řízení 

ve věci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona 

č. 428/2012 Sb. a ve věci restitucí upravených zákonem č. 229/1992 Sb. jakožto orgány prvního 

stupně. Hospodaří se svěřeným majetkem, zajišťují podávání daňového přiznání k finančnímu 

úřadu za svůj kraj a pravidelně kontrolují stav pohledávek ze smluv jimi uzavřených a 

popřípadě ve spolupráci s OE zajišťují jejich vymáhání. V čele každého KPÚ stojí ředitel, který 

je odpovědný za jeho řízení. Ředitel je pověřen ÚŘ k uzavírání smluv v rámci své působnosti 

a sám také může v jejím rámci udělovat pověření v oblasti veřejných zakázek. 

Každý KPÚ je tvořen třemi odděleními. Jsou to Oddělení pozemkových úprav, Oddělení 

převodu majetku státu a Oddělení správy majetku státu. Dále má každý KPÚ pobočky, které 

mají působnost v jednom nebo více okresech.  

Oddělení pozemkových úprav eviduje informace o pozemkových úpravách v rámci své 

územní působnosti, provádí aktualizaci údajů o BPEJ a zadává veřejné zakázky v oblasti PÚ.  
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Oddělení převodu majetku státu je výčtem příslušné k zajišťování přípravy 

privatizačních projektů, k přípravě veřejných nabídek pozemků a jejich zveřejňování.74 

Připravuje podklady potřebné pro převody pozemků, zveřejňuje smlouvy v registru smluv, 

podává návrhy na vklad do katastru nemovitostí, uzavírá smlouvy o převodu zemědělských 

pozemků dle § 16 zákona o půdě, prověřuje, na základě jakého titulu bylo v katastru 

nemovitostí zapsáno vlastnické právo ve prospěch ČR k zemědělským pozemkům, se kterými 

má příslušnost hospodařit SPÚ. Dále nechává zpracovat znalecké posudky a geometrické plány 

pro případ, kdy je nutné pozemky rozdělit, uzavírá smlouvy s oprávněnými osobami o 

bezúplatném převodu dle zákona o půdě nebo třeba zajišťuje podklady pro rozhodování 

správního orgánu o restitučních nárocích. V rámci uspokojování restitučních nároků také 

rozhoduje o tom, zda budou zemědělské nemovitosti vydány, či nikoliv75, nebo za podmínek 

stanovených zákonem o SPÚ76 uzavírá smlouvy o bezúplatném převodu zemědělských 

pozemků na písemnou žádost obcím, v jejichž katastrálním území se nacházejí a kontroluje, 

zda byly dodrženy podmínky převodu. 

Oddělení správy majetku státu především vykonává faktickou péči o majetek včetně 

místních šetření, uzavírá smlouvy o nájmech a pachtech, vystupuje jako vlastník v řízení o PÚ. 

Dále toto oddělení přebírá pozemky do správy SPÚ, v případě pochybností podává k MZe 

žádost o rozhodnutí, zda se na určitý pozemek vztahuje režim zákona o půdě či zda pozemek 

patří do zemědělského půdního fondu, uzavírá smlouvy o zřízení věcných břemen, připravuje 

podklady pro OZSL k řešení duplicitních zápisů vlastnictví na pozemcích a zjišťuje jejich 

existenci. Mimo to rovněž podává návrhy na vklad příslušnosti hospodařit do katastru 

nemovitostí a provádí úkony potřebné k zajištění souladu skutečného stavu nemovitostí a 

stavu evidence katastru. 

Jak bylo již zmíněno, každý KPÚ má pobočky, které mají místní působnost v rámci 

jednoho či více okresů. Tyto pobočky rozhodují v prvním stupni ve správním řízení podle 

zákona o pozemkových úpravách. Zpracovávají agendu týkající se veřejných zakázek v oblasti 

PÚ, monitorují erozi zemědělské půdy a aktualizují hodnoty BPEJ ve svém obvodu, připravují 

projekty PÚ, které jsou hrazeny z Programu rozvoje venkova, zajišťují účast v regionální 

 
74 Viz § 12 zákona č. 503/2012 Sb, o Státním pozemkovém úřadu a § 11a zákona č. 229/1991 Sb., zákona o půdě. 
75 Restituční nároky týkající se pouze oprávněných osob ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., tedy církví a 

náboženských společností. 
76 § 7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. stanoví, o jaké pozemky se musí jednat, aby je bylo možno bezúplatně převést 

do vlastnictví obce. Výčtem se jedná o pozemky určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, pozemky již 

zastavěné budovami ve vlastnictví obce, nebo o pozemky určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění. 
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dokumentační komisi anebo například podávají žádosti o proplacení dotací ke Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu fondu. Zákon o PÚ v § 17 mimo jiné určuje, že náklady na PÚ 

hradí stát, ale v některých případech se na jejich úhradě podílejí i účastníci PÚ či jiné osoby. 

Pobočky KPÚ dohlížejí, zda byly tyto určené částky přijaty a také shromažďují podklady nutné 

pro uhrazení výše zmíněných nákladů. Dále zákon o PÚ v § 10 stanoví pravidla pro hodnocení 

přiměřenosti nových pozemků k těm stávajícím a říká, kdy je cena přiměřená.77 Vlastník může 

souhlasit s úhradou rozdílu v ceně pozemků, a právě pobočky KPÚ určují tuto cenu a zajišťují 

kontrolu její úhrady. Výše uvedené platí v zásadě pro všechny pobočky KPÚ, ovšem pobočky 

Beroun, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Domažlice, Tachov, 

Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Česká Lípa, Břeclav, Znojmo, Šumperk a Bruntál 

vykonávají navíc další činnosti, jakými jsou například podávání návrhů na vklad do katastru 

nemovitostí při vzniku, změně, zániku příslušnosti hospodařit s určitou nemovitostí, přebírání 

pozemků do příslušnosti hospodaření jak v režimu zákona č. 219/2000 Sb., tak mimo něj. Dále 

řeší škody vzniklé na majetku SPÚ a třetích osob, uzavírají nájemní, pachtovní a další obdobné 

smlouvy, připravují podklady ORP a krajům pro územně analytické podklady upravené v 

§ 26 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“), připravují podklady pro řešení 

duplicitních zápisů vlastnictví, nebo třeba připravují a zařazují pozemky do státní rezervy 

pozemků upravené v § 3 zákona o SPÚ.78  

1.3.3. Shrnutí 

Existence poboček KPÚ, které rozhodují ve správním řízení o pozemkových úpravách, 

zajišťuje dle mého názoru jejich zaměstnancům znalost místních poměrů a také blízkost 

k místům, k nimž se vztahuje jejich působnost. To jim do značné míry usnadňuje provádění 

místních šetření při monitoringu eroze zemědělské půdy a aktualizaci BPEJ, ale i při 

vykonávání správy majetku.  

Stejně tak považuji za vhodné koordinovat jejich činnost na úrovni jednotlivých krajů 

v rámci KPÚ, neboť každý z nich má určitá krajinná i historická specifika.  

Koncentrace všech jejich činností v rámci Ústředí SPÚ by znamenala v zásadě jen 

organizační přesun zaměstnanců, ale jejich agenda by stejně musela být zachována. K úsporám 

 
77 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, v § 10 odst. 2 určuje, že „cena je přiměřená, pokud není ve 

srovnání s původní cenou vyšší nebo nižší o více než 4 %“. 
78 Viz bod 5 přílohy č. 1 Ř-1/2019 organizačního řádu SPÚ získané na základě žádosti o její poskytnutí ze strany 

SPÚ ke studijním účelům. 
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by tedy pravděpodobně nedošlo a znamenalo by to další odliv pracovních míst 

z mimopražských oblastí. Pro občany, kteří nyní komunikují s pobočkami KPÚ například při 

pozemkových úpravách by to pak znamenalo překážku v podobě nemožnosti řešit tuto agendu 

v blízkosti svého bydliště.  

Co se týče vnitřní organizace Ústředí SPÚ, domnívám se, že splňuje všechny 

předpoklady pro to, aby SPÚ zajistila plynulý chod.  

Současnou organizační strukturu SPÚ tedy hodnotím jako vhodnou vzhledem k jeho 

dále popsané působnosti.  
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2. Působnost PF ČR a pozemkových úřadů v komparaci 

s působností SPÚ 

V této kapitole bude komparována zákonná úprava působnosti PF ČR (především 

v oblasti převodů a prodejů zemědělské půdy) a také soustavy pozemkových úřadů (v oblasti 

restitucí, PÚ a BPEJ) se současnou působností SPÚ, přičemž bude vycházeno, nebude-li 

uvedeno jinak, z posledního účinného znění zákona o Pozemkovém fondu České republiky79, 

zákona o půdě80 a zákona o pozemkových úpravách81 před nabytím účinnosti zákona 

č. 503/2012 Sb. 

2.1. Pozemkový fond České republiky   

Ačkoliv je v zákoně o PF ČR § 2 nadepsán jako Působnost pozemkového fondu, 

odkazuje v tomto směru ihned v prvním odstavci na zvláštní právní předpis, kterým je v tomto 

případě zákon o půdě. Obdobně tak nyní činí i zákon o SPÚ, jenž v § 1 odst. 5 předkládá výčet 

právních předpisů, které SPÚ stanovují oblasti jeho působnosti.  

V dalších odstavcích se zákon o PF ČR věnuje působnosti v oblasti privatizace státních 

zemědělských podniků a postupu při jejím provádění.82 Dává PF ČR možnost za účelem 

privatizace těchto podniků zakládat obchodní společnosti a nabývat akcie či jiné podíly. Dle 

důvodové zprávy k zákonu o PF ČR má však být PF pouhým prostředníkem pro privatizaci 

státních podniků, nikoliv jejich dlouhodobým vlastníkem.83 Tato úprava nebyla do zákona o 

SPÚ začleněna. Zákon o SPÚ v tomto ohledu v § 5 plně odkazuje na postup dle zákona o 

podmínkách převodu, který stanovuje pravidla pro postup při privatizaci státního majetku. 

V sedmém a osmém odstavci ukládá zákon povinnost PF ČR převést silniční pozemky 

v jeho správě vlastníkům komunikací, které se na nich nacházejí. Obdobně to platí i pro silniční 

pomocné pozemky, pozemky v silničním ochranném pásmu a nemovitosti, které potřebují 

vysoké školy pro vzdělávací, vědecké a obdobné účely.84 Zákon o SPÚ převzal pouze úpravu 

 
79 Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky (dále jen „zákon o PF ČR“), ve znění účinném 

od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012. 
80 Zákon č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění účinném od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. 
81 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách ve znění účinném od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2012. 
82 Jejich privatizace probíhala v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a 

lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen zákon „o podmínkách převodu“. Ve znění účinném od 1. 4. 

2012 do 31. 12. 2012. 
83 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 569/1991 Sb., o PF ČR. 
84 Že se v těchto případech jednalo o povinnost, usuzuji z dikce zákona, který zde používá slovo převede, a 

contrario ke spojení může převést, které je využito například v § 2 odst. 6. 
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týkající se bezúplatných převodů silničních pozemků, která je v zásadě obsahově totožná 

s úpravou v zákonu o PF ČR.85 Důvodem uzákonění těchto převodů byla zejména skutečnost, 

že pozemky pod a kolem komunikací sice fakticky vlastnil stát, ale byly ve správě PF ČR, což 

krajům údajně komplikovalo jejich údržbu.86 

Novelou č. 299/2009 Sb. byla PF ČR uložena povinnost vytvořit rezervu státní půdy pro 

uskutečňování rozvojových programů. Konkrétní pozemky, kterých se rezerva týkala, byly 

vyjmenovány v příloze nařízení vlády č. 237/2011 Sb. Zákon o SPÚ tuto povinnost úřadu 

rovněž ukládá v § 3, který je, na rozdíl od úpravy v zákoně o PF ČR, mnohem podrobnější a 

rozvádí způsob, jakým má být rezerva vytvářena a jak má být s těmito pozemky dále nakládáno. 

Zákonodárce také v zákoně o SPÚ upustil od vymezování konkrétních pozemků pro státní 

rezervu půdy ve vládním nařízení. 

Dále zákon o PF ČR v § 15 upravoval možnost použití příjmů PF ČR, rozhodla-li tak 

vláda, například ke zmírnění následků povodní, obnovení včelstev uhynulých kvůli 

nepříznivému zimnímu počasí či k podpoře chovu krav a ovcí. Dle důvodové zprávy k zákonu 

o SPÚ bylo této možnosti několikrát využito.87 PF ČR jakožto právnická osoba s právní 

subjektivitou zapisovaná do obchodního rejstříku hradil svůj provoz z vlastních příjmů, jež 

nebyly součástí rozpočtu České republiky.88 Oproti tomu je SPÚ organizační složkou státu 

podřízenou MZe, nemá tedy právní subjektivitu a jako takový je součástí rozpočtové kapitoly 

MZe, přičemž jeho příjmy a výdaje jsou v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. součástí 

rozpočtu ČR. Výše uvedená úprava zákona o PF ČR týkající se využívání jeho příjmů by 

v případě SPÚ neměla tedy smysl, a proto ji zákon o SPÚ nepřevzal. 

Zákon č. 95/1999 Sb.89 upravoval postup, dle něhož byl PF ČR oprávněn úplatně i 

bezúplatně převádět zemědělské pozemky oprávněným osobám dle zákona o půdě a jiným 

osobám90, přičemž tento převod probíhal mimo režim § 2 odst. 2 zákona o PF ČR, tedy nikoliv 

v rámci schváleného privatizačního projektu.  

 
85 Viz § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. 
86 Viz důvodová zpráva k novele č. 119/2008 Sb., kterou se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
87 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. 
88 Viz § 1 a § 15 odst. 1, 2 zákona č. 569/1991 Sb., o PF ČR, ve znění účinném od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012. 
89 Viz zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu, ve znění účinném od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012. 
90 Jiné než oprávněné osoby jsou v tomto případě samostatně hospodařící rolníci, společníci obchodních 

společností a družstev provozující zemědělskou výrobu, fyzické osoby, které vlastní nejméně 10 ha zemědělské 

půdy, obce, vlastníci budov nebo staveb umístěných na zemědělských pozemcích, uživatelé pozemků 

v zahrádkářských nebo chatových osadách a (spolu)vlastníci sousedících zemědělských pozemků. 



 31 

Dle § 5 zákona o podmínkách převodu na základě písemné žádosti obce převáděl PF 

ČR bezúplatně do jejího vlastnictví pozemek, nebyl-li dotčen právy třetích osob a nacházel-li 

se v zastavěném území, v zastavěné ploše či byl určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, 

nebo stavbou určenou pro bydlení. Stejně tak převáděl pozemky, na nichž se nacházela stavba 

ve vlastnictví obce nebo byly určeny k realizaci zeleně. Prakticky totožnou úpravu dnes 

nalezneme v zákoně o SPÚ v § 7 s tím rozdílem, že žádat o bezúplatný převod mohou ze 

stejných důvodů i kraje, pokud o stejný pozemek již nepožádala obec. Zákon o SPÚ 

k podmínkám, za nichž je možno převést bezúplatně obcím a krajům pozemky, přidává 

k realizaci (v tomto případě) veřejné zeleně ještě realizaci veřejně prospěšných opatření, 

případně skutečnost, že jsou již k těmto účelům využity. 

Na základě § 5 odst. 4 mohl PF ČR také bezúplatně převést pozemky veřejné výzkumné 

instituci, která je potřebovala pro provádění výzkumné činnosti například v oblasti zemědělství, 

veterinárního lékařství nebo hygieny. Obdobné ustanovení v zákoně o SPÚ v současné době 

nenajdeme. Pouze v přechodných ustanoveních v § 22 odst. 13 hovoří zákon o tom, že byla-li 

podána žádost ze strany výzkumné instituce před nabytím účinnosti zákona o SPÚ a nebyla-li 

vyřízena, dokončí tento započatý proces příslušný KPÚ. 

Dále zákon o podmínkách převodu obsahoval v § 5 odst. 5 úpravu převodů pozemků na 

základě písemné žádosti uživatelů pozemků nacházejících se v zahrádkářských či chatových 

osadách. V zákoně o SPÚ nalezneme téměř stejnou úpravu v § 10b. Zákonodárce však v tomto 

případě novelou č. 185/2016 Sb. mimo jiné stanovil, že oprávněný uživatel pozemku mohl 

podat písemnou žádost o převod pouze do 31. 12. 2018. 

Byla-li na zemědělském pozemku ve správě PF ČR umístěna stavba91 ve 

(spolu)vlastnictví jiné osoby a tento (spolu)vlastník byl oprávněným uživatelem takového 

pozemku nebo se jednalo o pozemek sousedící, který byl se stavbou funkčně spojen, stanovil 

zákon o podmínkách převodu v § 5 odst. 6 povinnost prodat takový pozemek na základě 

písemné žádosti výše zmíněnému (spolu)vlastníkovi. V § 10 odst. 3 zákona o SPÚ nalezneme 

obsahově téměř totožné ustanovení. Rozdíl spočívá pouze v tom, že zákon o SPÚ již nepoužívá 

slovo prodá, nýbrž převede. Následující odstavce pak rozšiřují případy, kdy SPÚ může převést 

(odst. 4), respektive převede (odst. 5), pozemky, které jsou se stavbou funkčně spojeny. 

 
91 V tomto případě je myšlena samostatná stavba, která je nemovitostí ve smyslu § 3055 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 
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Úpravu prodeje zemědělského pozemku vlastníkovi pozemku sousedícího obsahoval 

§ 6 zákona o PF ČR. PF bylo umožněno na základě písemné žádosti prodat takový zemědělský 

pozemek, který svou výměrou nepřesahoval 10 % výměry tohoto sousedícího pozemku, jinak 

byl prodej vyloučen. Obdobné ustanovení zákon o SPÚ nyní neobsahuje.  

Podle § 7 zákona o podmínkách převodu byl PF ČR oprávněn dle svého uvážení prodat 

zemědělské pozemky osobám vyjmenovaným v odst. 1.92 Následující odstavce poté blíže 

specifikovaly postup PF při prodeji pozemku i to, jakým způsobem řešit situaci, kdy o tentýž 

pozemek požádá písemně více osob současně. Za den vyhlášení prodeje byl považován den, 

kdy bylo na úřední desce příslušného úřadu vyvěšeno oznámení o prodeji konkrétního 

zemědělského pozemku a zároveň to byl rozhodný den pro počátek běhu lhůty jednoho měsíce 

k podání písemné žádosti o koupi pozemku. Výše uvedeným způsobem bylo možno postupovat 

pouze jednou.93 Tuto úpravu přijal zákonodárce kvůli tomu, že se prodejů často účastnily tytéž 

osoby, přičemž osoba, která se se svou nabídkou umístila na prvním místě, smlouvu neuzavřela 

a přenechala své místo dalšímu v pořadí. Tyto praktiky vedly k tomu, že se pozemky prodávaly 

za výrazně nižší ceny.94  

Zákon o SPÚ upravuje v § 12 převod zemědělských pozemků na základě veřejné 

nabídky, který se shoduje jak ve smyslu, tak s určitými výjimkami i v obsahu s výše zmíněnou 

úpravou v zákoně o PF ČR. Mezi osoby, kterým může být pozemek dle § 12 převeden, již zákon 

o SPÚ neřadí oprávněné osoby, neboť zemědělské pozemky mohou být zařazeny do veřejné 

nabídky ve smyslu § 12 až v okamžiku, kdy byly třikrát marně nabídnuty ve veřejné nabídce 

dle § 11a zákona o půdě. Oprávněné osoby tudíž mají přednostní možnost se této veřejné 

nabídky účastnit a do veřejné nabídky dle § 12 se tak zpravidla dostávají až pozemky, o které 

oprávněné osoby z nějakého důvodu nemají zájem. Ústavní soud judikoval již v roce 2004, že 

PF ČR nesmí upřednostňovat postup dle speciálního zákona o podmínkách převodu před 

vypořádáváním nároků oprávněných osob dle zákona o půdě, neboť takový postup by šel proti 

účelu a smyslu tohoto zákona.95 Přesto NKÚ v rámci kontrolní akce shledal, že PF ČR 

 
92 Těmito osobami byly oprávněné osoby dle zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, fyzické osoby – zemědělští 

podnikatelé, společníci obchodních společností či členi družstev a fyzické osoby vlastnící nejméně 10 ha 

zemědělských pozemků provozující zemědělskou činnost po minimální dobu 36 měsíců na pozemcích o minimální 

rozloze 10 ha v katastrálních územích obce kde se nachází pozemky určené k prodeji, nebo v katastrálním území 

sousedícím. 
93 Viz § 8 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu ve znění účinném od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012. 
94 Viz Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/12. In Nku.cz [online]. [cit. 21.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.nku.cz/informace/informace-08-12.pdf 
95 Viz nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. 3. 2004 sp. zn. III. ÚS 495/02. 
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postupoval v rozporu s výše uvedeným nálezem Ústavního soudu ještě v roce 2008.96 O tom, 

že tento problém nebyl vyřešen ani po vzniku SPÚ, svědčí fakt, že do zákona o SPÚ byla 

včleněna úprava, která by takovému postupu alespoň částečně předcházela novelou v roce 

2019.97 Dle důvodové zprávy bylo zapotřebí formou zákona jednoznačně stanovit, že má 

přednost uspokojování nároků oprávněných osob dle zákona o půdě před převody půdy 

zemědělcům dle zákona o SPÚ.98 Stejně jako zákon o podmínkách převodu i zákon o SPÚ 

zakotvil v § 13 odst. 12 pravidlo, dle něhož nelze veřejnou nabídku dle § 12 odst. 2 opakovat. 

Další formou privatizace upravenou zákonem o podmínkách převodu byl prodej 

zemědělských pozemků podle § 8. Jednalo se o prodej formou veřejné soutěže, ke které bylo 

možné přistoupit poté, co se nepodařilo převést zemědělské pozemky podle § 5, § 6 nebo § 7. 

Této soutěže se ovšem mohly účastnit pouze osoby v zákoně uvedené, a to konkrétně 

specifikované fyzické osoby, obce a oprávněné osoby. Ekvivalentní úpravu lze nalézt v § 13 

zákona o SPÚ.99 Zákonodárce však již neomezuje okruh osob, které se veřejné soutěže o 

nejvhodnější nabídku mohou účastnit. Důvodem je, aby byl tím, že se zapojí více účastníků 

maximalizován získaný finanční výtěžek.100 

Souběžně s převody zemědělských pozemků dle zákona o podmínkách převodu 

realizoval PF ČR vypořádávání nároků oprávněných osob dle zákona o půdě101.  

Postup podle § 11a zákona o půdě přicházel v úvahu v okamžiku, kdy oprávněným 

osobám nebo jejich právním nástupcům nebylo možno vydat pozemky, které jim byly odňaty 

některým ze způsobů uvedených v § 6 odst. 1 a 2 kvůli překážkám specifikovaným v 

§ 11 odst. 1.102 Mezi tyto překážky jsou zařazeny případy, kdy byl na pozemku zřízen hřbitov, 

zahrádková či chatová osada, nebo tělovýchovné zařízení a další. PF ČR sestavoval veřejné 

nabídky pozemků vhodných k bezúplatnému převodu, kterým byl z části nebo zcela 

uspokojován nárok oprávněných osob. Předně do nich byly zařazovány pozemky, které se 

nacházely v zastavěném nebo zastavitelném území obcí. Ostatní byly zařazeny až poté, co byly 

 
96 Viz Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/12. In Nku.cz [online]. [cit. 21.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.nku.cz/informace/informace-08-12.pdf 
97 Viz zákon č. 229/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (dále jen „zákon 

č. 229/1991 Sb.“) 
98 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 229/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 

úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
99 Viz § 13 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. 
100 HANÁK, Jakub a Jana TKÁČILOVÁ. Zákon o státním pozemkovém úřadu: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2020, s. 91. 
101 Viz zákon č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění účinném od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. 
102 Tamtéž. 



 34 

bezúspěšně nabídnuty k prodeji dle § 7 zákona o podmínkách převodu, přičemž dle § 11a odst. 

15 bylo možno konkrétní pozemek do veřejné nabídky podle § 11a zařadit pouze jednou.103 

Zákon také umožňoval převody zemědělských pozemků mimo veřejnou nabídku v případě, že 

oprávněná osoba byla (spolu)vlastníkem stavby umístěné na pozemku ve správě PF ČR nebo 

pokud pozemek s takovou stavbou funkčně souvisel.104 

Současné znění § 11a doznalo oproti stavu před nabytím účinnosti zákona o SPÚ 

značných změn, ale úprava umožňující převody pozemků mimo veřejnou nabídku byla 

ponechána téměř v totožném znění.105 Ze zákona bylo odstraněno ustanovení specifikující, 

které pozemky byly do veřejné nabídky zařazovány a s tím i přednost prodeje zemědělských 

pozemků mimo zastavěná nebo zastavitelná území obcí podle § 7 zákona o podmínkách 

převodu před jejich převodem oprávněným osobám podle zákona o půdě. Dále byla změněna i 

úprava, které stanovovala, že lze do veřejné nabídky zařadit pozemek pouze jednou. Nyní platí 

pravidlo, že jej lze zařadit maximálně třikrát. Důvodem pro navýšení možnosti opakovat 

veřejnou nabídku u jednotlivých pozemků bylo mimo jiné to, že v mnohých katastrálních 

územích již docházejí vhodné pozemky106 a opakovaným zařazením se zvyšuje 

pravděpodobnost, že o pozemek oprávněná osoba požádá a dojde k vypořádání, nebo alespoň 

částečnému vypořádání, restitučního nároku.107 

Novelou č. 183/1993 Sb. byla PF ČR stanovena povinnost poskytovat náhrady ve formě 

nemovitostí, peněžité náhrady nebo státních dluhopisů za pozemky, obytné budovy, trvalý 

porost a živý a mrtvý inventář v případech, kdy by jinak povinnou osobou byla obec, kraj nebo 

stát.108 Tato úprava měla zajistit snížení nároků na jejich rozpočty, přičemž hlavní důraz byl 

kladen na pomoc obcím, jejichž majetek nebyl k poskytnutí náhrad dostačující. „[V] těchto 

případech došlo k zákonné sukcesi závazků k náhradě podle zákona o půdě na Pozemkový fond 

České republiky.“109 Pokud již obec náhradu před účinností novely poskytla, byly jí vynaložené 

 
103 Viz § 11a odst. 15 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění účinném od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. 
104 Viz § 11a odst. 11 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění účinném od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. 
105 Viz § 11a odst. 11 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě. 
106 SPÚ i MZe na tuto skutečnost upozorňovaly v souvislosti s chystanou druhou restituční tečkou (viz část V. 

důvodové zprávy k zákonu č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). ÚS toto 

tvrzení SPÚ ve svém nálezu sp.zn.  Pl. ÚS 35/17 však nepovažuje za prokázané, a i to byl jeden z důvodů, proč 

byla druhá restituční tečka nakonec zrušena. 
107 HANÁK, Jakub a Jana TKÁČILOVÁ. Zákon o státním pozemkovém úřadu: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2020, s. 84. 
108 Viz § 18a zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění účinném od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. 
109 BAREŠOVÁ, Ema. Zemědělské restituce v rozhodování Nejvyššího soudu (2. část). Soudní rozhledy. 2000, 

1.(6.), s. 3. 
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prostředky nahrazeny PF ČR. Dalším důvodem pro zařazení tohoto paragrafu do zákona byla 

neshoda na tom, zda lze obce v některých případech považovat za právní nástupce místních 

národních výborů, tedy za povinné osoby, a lze-li od nich náhradu požadovat.110 Na uvážení PF 

ČR bylo dále ponecháno rozhodnutí, zda převezme náhradové závazky státních podniků a 

právnických osob založených státem, nebyly-li již vypořádány před jejich privatizací či 

likvidací. Totožná právní úprava je obsažena i v současném platném znění zákona o půdě, 

ovšem namísto PF ČR je nyní k poskytování náhrad povinen SPÚ. 

2.2. Pozemkové úřady 

 Působnost soustavy pozemkových úřadů (dále také „P.Ú.“) v gesci MZe byla upravena 

v zákoně o půdě a v zákoně o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.111 Za hlavní 

oblasti působnosti P.Ú. lze považovat restituční řízení, pozemkové úpravy a vedení a 

aktualizace informací o BPEJ.  

 Roli pozemkových úřadů ve věci restitucí specifikoval zákon o půdě. Aby mohl být 

oprávněné osobě vydán pozemek, musela tato uplatnit svůj nárok u P.Ú. a zároveň vyzvat 

povinnou osobu, která měla pozemek v držení k uzavření dohody o vydání nemovitosti. Tato 

dohoda podléhala schválení pozemkovým úřadem ve správním řízení. Nebyla-li ze strany P.Ú. 

schválena, byla předložena k přezkoumání soudu, který ji buď schválil, nebo vrátil P.Ú. 

k rozhodnutí ve věci. V případě, že povinná osoba s osobou oprávněnou dohodu ve lhůtě dané 

zákonem z nějakého důvodu neuzavřely, rozhodl o vlastnictví pozemku, o jehož vydání bylo 

požádáno, pozemkový úřad.112 Zákon dále upravoval povinnost příslušných správních úřadů 

pomoci osobám, které o sobě tvrdily, že jsou osobami oprávněnými, s objasněním skutečného 

stavu. Jestliže tyto osoby nebyly schopny podepřít své tvrzení důkazy prokazujícími jejich 

nárok, zapsal je P.Ú. jako tzv. domnělé oprávněné osoby. 

V případě, že požadovaný pozemek nebylo možné pro některou z překážek uvedených 

v zákoně oprávněným osobám vydat, následoval postup podle § 11a a násl. zákona o půdě, tedy 

převod jiného zemědělského pozemku či náhrad (viz výše). Pominula-li tato překážka ke dni 

rozhodnutí P.Ú., rozhodl P.Ú. o vlastnictví, respektive vydání pozemku oprávněné osobě. 

 
110 Viz zákon č. 183/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 

půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České 

národní rady č. 39/1993 Sb. a důvodová zpráva k tomuto zákonu. 
111 Viz zákon č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění účinném od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 a § 20 a násl. zákona č. 

139/2002 Sb., o pozemkových úpravách ve znění účinném od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2012, který nahradil zákon č. 

284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 
112 Viz § 9 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění účinném od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. 
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Pokud srovnáme současné znění zákona o půdě s výše uvedenou úpravou působnosti 

pozemkových úřadů, nenalezneme prakticky žádnou změnu. V zásadě jediným rozdílem je, že 

nyní se pozemkovým úřadem rozumí SPÚ.113 

Další oblastí působnosti P.Ú. byly pozemkové úpravy, jejichž úpravu bylo možné nalézt 

především v zákoně o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ale i v zákoně o 

půdě.114 Na základě žádosti o zahájení pozemkových úprav posuzoval místně příslušný P.Ú., 

zda jsou splněny podmínky pro jejich provedení. Řízení o pozemkových úpravách bylo vždy 

zahájeno z podnětu P.Ú. Pokud s provedením konkrétní pozemkové úpravy vyjádřili souhlas 

vlastníci nadpoloviční většiny zemědělské půdy v katastrálním území, jehož se řízení týkalo, 

zahájil P.Ú. toto řízení vždy.  

Nejdříve P.Ú. svolal úvodní jednání, na němž seznámil pravděpodobné budoucí 

účastníky s dalším postupem. Dále dle § 8 připravil soupis a ocenění nároků jednotlivých 

vlastníků podle zákonem stanovených kritérií a předložil jej vlastníkům k připomínkování a 

případné námitky podané ve lhůtě určené P.Ú. vypořádal. Následovalo zpracování návrhu 

pozemkových úprav osobou, která musela být držitelem oprávnění o odborné způsobilosti 

k projektování pozemkových úprav. Na základě geodetického měření nechal zjistit obvod 

pozemkových úprav a dle vlastníků zemědělské půdy v dotčeném obvodu určil účastníky řízení, 

kterým následně navrhl nové pozemky odpovídající zákonným kritériím. Po dobu 30 dnů 

nechal P.Ú. k nahlédnutí rozhodnutí o pozemkových úpravách na úřední desce a k podání 

námitek a připomínek. Poté bylo možno po závěrečném jednání přistoupit ke schválení návrhu 

pozemkových úprav. Proti tomuto rozhodnutí bylo možno podat odvolání, o němž bylo možno 

rozhodnout autoremedurou. Následné provádění pozemkových úprav spočívalo především ve 

vytyčování pozemků v terénu a v realizaci společných zařízení.  

Co se týče role SPÚ při provádění pozemkových úprav, je v zásadě totožná s P.Ú. 

Ačkoliv byl zákon od 31. 12. 2012 osmkrát novelizován, měnily se spíše některé dílčí otázky 

v procesu provádění pozemkových úprav, ale jádro úpravy zůstalo nezměněno. Vzhledem 

k tomu je popis působnosti P.Ú. v oblasti pozemkových úprav velmi stručný, neboť se tomuto 

tématu budu podrobněji věnovat z pohledu SPÚ v jedné z následujících kapitol této práce.  

 
113 Viz § 4a odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě. 
114 Viz zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách ve znění účinném od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2012 a § 19 

zákona č. 229/1991 Sb., o půdě ve znění účinném od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. 
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Při provádění pozemkových úprav mají při oceňování jednotlivých zemědělských 

pozemků podstatný význam jednotky BPEJ. Zákon o pozemkových úpravách neobsahoval a 

ani nyní neobsahuje žádnou vyčerpávající úpravu BPEJ, pouze odkazuje na vyhlášku MZe, 

která stanoví podrobnosti. 115  Touto vyhláškou, kterou se P.Ú. při aktualizaci a vedení evidence 

řídily, byla až do roku 2018 vyhláška č. 327/1998 Sb.116 Upravovala pravidla pro stanovení 

charakteristiky BPEJ, tedy vlastností posuzovaných pozemků, a to především podle přírodních 

podmínek v místě, kde se nacházejí. Na základě terénního průzkumu byl pozemkům přiřazen 

pětimístný kód skládající se z čísel přiřazených jednotlivým charakteristikám konkretizovaným 

v přílohách č. 1 až 4. 

Za vedení celostátní databáze BPEJ bylo odpovědné MZe, které zajišťovalo plnění této 

povinnosti prostřednictvím P.Ú.117 Shledal-li P.Ú., že je nutné stanovenou BPEJ aktualizovat 

z důvodu podstatné změny přírodních podmínek, zadal tuto činnost odborné organizaci. Návrh 

změn map BPEJ musel být poskytnut veřejnosti k nahlédnutí minimálně po dobu 30 dní a byla 

stanovena lhůta k podání vyjádření ze strany veřejnosti k připravovanému návrhu. Zároveň 

bylo zapotřebí informovat o tom, že se zahajuje aktualizace BPEJ, kdy bude prováděn průzkum 

terénu a za jakých podmínek, přičemž P.Ú. vzal v úvahu vyjádření veřejnosti k návrhu 

aktualizovaných map. 

Výše uvedená vyhláška MZe byla nahrazena vyhláškou č. 227/2018 Sb.118, která je 

obsahově téměř totožná. Některá ustanovení byla přijata úplně beze změny, jiná byla pouze 

zpřehledněna. Vypuštěno bylo ustanovení o roli MZe. SPÚ nyní zajišťuje tuto agendu na 

základě § 1 odst. 6 zákona o SPÚ stejně jako dříve P.Ú. na základě § 8 odst. 4 zákona o 

pozemkových úpravách. 

2.3. Shrnutí 

Z výše uvedeného vyplývá, že působnost SPÚ je složena, minimálně v komparovaných 

oblastech, téměř bezezbytku z působnosti PF ČR a soustavy pozemkových úřadů. Ačkoliv byla 

 
115 Viz § 8 odst. 3, odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 

účinném od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2012. 
116 Viz vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění účinném od 1.1.2003 do 31.12.2018. (dále 

jen „vyhláška č. 327/1998 Sb.) 
117 Viz § 20 odst. 1 písm. f), písm. i) a § 8 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech, ve znění účinném od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2012 a § 1 odst. 1 vyhlášky č. 327/1998 Sb., ve znění účinném 

od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2018. 
118 Viz vyhláška Ministerstva zemědělství č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických 

jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci. 
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některá ustanovení značně novelizována, jejich jádro zůstalo zachováno a případná judikatura, 

která se dotýká znění zákonů upravujících působnost PF ČR a pozemkových úřadů, je bez 

problémů použitelná i v současnosti. Zvláště bohatá je pak současná judikatura týkající se 

zemědělských restitucí, která do značné míry vychází právě z judikatury vzniklé před 1. 1. 

2013, tedy před ustanovením SPÚ. 

Zásadní rozdíl mezi PF ČR a SPÚ spočívá v jejich samotné povaze. PF ČR byl 

právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku a jako takový měl právní subjektivitu, 

kdežto SPÚ je organizační složkou státu v gesci MZe a právní subjektivitu nemá. PF ČR jakožto 

právnická osoba hradil svůj provoz ze svých vlastních příjmů, o jejichž využití k jiným účelům 

uvedeným v zákoně mohla rozhodnout vláda. Příjmy a výdaje SPÚ jsou na rozdíl od PF ČR 

součástí rozpočtu ČR. Z právní povahy PF ČR plynula i možnost zakládat obchodní společnosti 

a nabývat jejich akcie či jiné podíly za účelem jejich privatizace. 

Právní úprava zákona o podmínkách převodu byla v zásadě vtělena do zákona o SPÚ. 

Co se týče bezúplatných převodů pozemků na žádost obcí, bylo současné znění zákona o SPÚ 

doplněno v tom smyslu, že o bezúplatný převod mohou žádat také kraje. 

Větší změnu zaznamenala úprava převodu pozemků na základě veřejné nabídky.  Zákon 

o podmínkách převodu uváděl mezi osobami, jimž bylo možné ve shora uvedeném režimu 

převést pozemek, i oprávněné osoby podle zákona o půdě. Zákon o SPÚ již s oprávněnými 

osobami nepracuje. Další změna, která souvisí s výše uvedeným, se týká možnosti zařazení 

pozemků do veřejné nabídky podle zákona o SPÚ. V režimu zákona o podmínkách převodu 

stačilo jejich jediné marné nabídnutí dle § 11a zákona o půdě. Nyní musí být pozemek před tím, 

než jej lze zařadit do veřejné nabídky podle zákona o SPÚ třikrát marně nabídnut oprávněným 

osobám jako náhradní pozemek dle § 11a zákona o půdě, a to především z důvodu zvýšení 

pravděpodobnosti vypořádání restitučních nároků. 

Součástí zákona o SPÚ již není přednost prodeje pozemků mimo zastavěná nebo 

zastavitelná území obcí původně upravená v § 7 zákona o podmínkách převodu před jejich 

převodem oprávněným osobám dle § 11a zákona o půdě. Podle mého názoru se jedná o správný 

krok, který koresponduje s deklarovanou snahou ČR, a potažmo SPÚ, přednostně uspokojit 

restituční nároky, a to navíc za předpokladu, že množství státní půdy k tomuto účelu je 

omezené. 
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V případě zákonné úpravy působnosti pozemkových úřadů na ni SPÚ navázal bez 

zásadních změn. Stejně jako P.Ú. i SPÚ zajišťuje vedení a aktualizaci informací o BPEJ. Téměř 

shodná je i role SPÚ v restitučních řízeních dle zákona o půdě a také v oblasti pozemkových 

úprav. 

Všechny výše uvedené změny, které byly v úpravě působnosti SPÚ učiněny, považuji 

za správné. Především kladně hodnotím upřednostnění uspokojení restitučních nároků před 

prodejem pozemků ve veřejné nabídce a také navýšení maximálního opakování zařazení 

pozemků do veřejné nabídky podle zákona o půdě. 

Sloučení PF ČR a pozemkových úřadů do nového správního úřadu bylo z mého pohledu 

vhodně zvolené řešení, protože již před vznikem SPÚ byla agenda PF ČR a pozemkových úřadů 

v mnohých ohledech značně provázaná. Zároveň oba předchůdci SPÚ disponovali technickým 

i odborným zázemím, které vznik nového úřadu značně ulehčilo. Ačkoliv se ze začátku potýkal 

s jistými problémy, podařilo se je během zhruba půl roku fungování odstranit.
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3. Restituce zemědělského a církevního majetku 

Ačkoliv od sametové revoluce uplynulo již více než 30 let, zmírňování majetkových 

křivd způsobených v době nesvobody se stále nechýlí ke svému konci. V působnosti SPÚ je 

vypořádávání restitucí zemědělského a církevního majetku, které jsou součástí širšího celku 

restitučních procesů v České republice.119 V současné době vede SPÚ zhruba 850 sporů o 

poskytnutí náhradních pozemků dle zákona o půdě a téměř 500 sporů týkajících se církevních 

restitucí.120 Nové žaloby však stále přibývají, ačkoliv zdaleka ne v takové míře jako v minulých 

letech. Z tohoto důvodu se stále jedná o živý právní institut, ke kterému neustále vzniká nová 

vyvíjející se judikatura, i když některé postoje justice zůstávají poměrně neměnné. 

Zákonná úprava týkající se zemědělských a církevních restitucí se nachází především 

v zákonech o půdě a o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.121  

3.1. Restituce dle zákona o půdě 

Protože jsem princip úpravy restitucí dle zákona o půdě již představila v kapitole 2.1. 

této práce věnované komparativnímu srovnání působnosti PF ČR, pozemkových úřadů a SPÚ, 

zaměřím se nyní na pojmy, které jsou v otázce restitucí dle zákona o půdě klíčové a kterými 

jsou dle mého názoru oprávněná osoba, povinná osoba, restituční nárok, náhradní pozemek a 

finanční náhrada a zároveň se je pokusím navázat na existující judikaturu.  

Oprávněnou osobou, která bývá v judikatuře označována také jako restituent, „je státní 

občan České a Slovenské Federativní Republiky, jehož půda, budovy a stavby, patřící k původní 

zemědělské usedlosti, přešly na stát nebo na jiné právnické osoby v době od 25. února 1948 do 

1. ledna 1990 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1.“122 Pojem oprávněné osoby se pro účely tohoto 

zákona dále rozšiřuje o osoby, na něž právo na bezúplatný převod pozemku přešlo děděním a 

pořadí, v jakém se fyzické osoby stávají dědici tohoto práva, je specifikováno v § 4 odst. 2 

zákona o půdě. Dále je za oprávněnou osobu dle § 6 odst. 1 písm. j) považována osoba, jíž byla 

 
119 Dalšími restitučními procesy jsou tzv. „malá restituce“ upravená zákonem č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků 

některých majetkových křivd, restituce mimosoudními rehabilitacemi upravená zákonem č. 87/1991 Sb., o 

mimosoudních rehabilitacích, restituce židovského majetku upravená zákonem č. 212/2000 Sb. a restituce 

historického majetku obcí upravená zákonem č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku státu České 

republiky do vlastnictví obcí. Viz ZEMAN, Karel. Analýza privatizace a restitucí v ČR: transformace národního 

hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny. Praha: 

Karolinum, 2017, s. 239-241. 
120 Tuto informaci má autorka k dispozici jako zaměstnanec SPÚ. 
121 Viz zákon č. 229/1991 Sb., o půdě a zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi (dále jen „zákon o majetkovém vyrovnání“). 
122 Viz § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě. 
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převedena věc smlouvou o převodu majetku převodcem, který následně opustil republiku a 

z důvodu jeho odchodu do ciziny byla smlouva o převodu prohlášena za neplatnou. Tato 

speciální definice oprávněné osoby se uplatní pouze v případě, že k darování došlo v době 

předtím, než převodce (dárce) opustil republiku a setrval v zahraničí bez povolení ze strany 

úřadů. Pokud byla smlouva o převodu majetku uzavřena až následně, považuje se za 

oprávněnou osoba specifikovaná v § 4 zákona o půdě.123 Pro účely veřejné nabídky mají statut 

oprávněné osoby i ti, na něž byl nárok převeden ve smyslu § 13 odst. 8 písm. b).124 Úpravu 

oprávněných osob obsahuje dle nálezu Ústavního soudu také § 8. Barešová uvádí, že úprava 

obsažená v § 8 odst. 4 činila v soudní praxi jisté potíže. Nebylo totiž jasné, kdo je v tomto 

případě oprávněnou osobou, neboť se jedná o vztah dvou fyzických osob, a nikoliv fyzické 

osoby a státu či jiné právnické osoby a nenaplňují se tak všechny znaky oprávněné osoby 

uvedené v § 4. Ústavní soud v této otázce dovodil, že § 8 odst. 4 je speciální ustanovení k § 4 

a pojem oprávněné osoby z něho přímo vychází. Nejvyšší soud pak na základě analogie doplnil, 

že oprávněnou osobou podle § 8 odst. 4 jsou i jiné osoby vyjmenované v § 4 odst. 2.125 Další 

vymezení pojmu oprávněná osoba obsahuje zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé 

otázky související se zákonem o půdě, v § 2.126 Tento zákon je rovněž restitučním předpisem127, 

který tvoří se zákonem o půdě jeden celek a nejsou tedy vůči sobě ve vztahu speciality.128  

Aby majetková křivda spáchaná oprávněné osobě v období mezi lety 1948 až 1989 

mohla být zhojena nebo alespoň zmírněna, bylo nutné, aby do zákonem stanovené lhůty 

uplatnila u pozemkového úřadu svůj nárok a vyzvala povinnou osobu k uzavření dohody o 

vydání nemovitosti. 

Povinnými osobami dle zákona o půdě „jsou stát, nebo právnické osoby, které ke dni 

účinnosti tohoto zákona nemovitost drží s výjimkou a) podniků se zahraniční majetkovou účastí 

a obchodních společností, jejichž společníky nebo účastníky jsou výhradně fyzické osoby. Tato 

 
123 BAREŠOVÁ, Ema. Zemědělské restituce v rozhodování Nejvyššího soudu (1. část). Soudní rozhledy. 1999, 

5.(5.), 145-148. 
124 Viz bod 1.4.2. MP 1.0-2020 - svazek C (13. 2. 2020) Metodický pokyn „Souběžná realizace zákona č. 503/2012 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, získaný na základě 

žádosti o jeho poskytnutí ze strany SPÚ ke studijním účelům a viz § 11a odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě. 
125 BAREŠOVÁ, Ema. Zemědělské restituce v rozhodování Nejvyššího soudu (1. část). Soudní rozhledy. 1999, 

5.(5.), 145-148 a nález Ústavního soudu č. 131/1994 Sb. 
126 Viz zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. (dále jen „zákon 

243/1992 Sb.“) 
127 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 3455/2006 ze dne 11. 2. 2009. 
128 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 4822/2009 ze dne 8. 12. 2009. 
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výjimka neplatí, jde-li o věci nabyté od právnických osob po 1. říjnu 1990, b) cizích států.“129 

Povinnou osobou dle § 5 zákona o půdě nemůže být fyzická osoba, což ostatně vyplývá i 

taxativního výčtu uvedeného v zákoně. „Stát je povinnou osobou tehdy, je-li majetek v držení 

státního orgánu či státního zařízení bez právní subjektivity.“130 Zákon č. 243/1992 Sb. také 

obsahuje v § 4 definici povinné osoby, která odkazuje na úpravu zákona o půdě, zužuje ji však 

o „podniky se zahraniční majetkovou účastí a obchodní společnosti, jejichž společníky nebo 

účastníky jsou výhradně fyzické osoby, které nabyly nemovitost v období od 24. června 1991 do 

27. února 1992.“ Pro případ, že nelze bez pochybností určit povinnou osobu, která má 

poskytnout oprávněné osobě náhradu za zásoby a živý a mrtvý inventář, rozhodne o tom dle 

§ 9 zákona č. 243/1992 Sb. MZe ve správním řízení. 

Výjimečně může restituent navrhnout soudu, aby konstitutivně rozhodl o přechodu 

vlastnického práva k pozemku od jiné fyzické osoby (za určitých okolností i od jejích osob 

blízkých) dle § 8 odst. 1 a dle § 8 odst. 4 zákona o půdě. Postup podle § 8 odst. 1 je možný za 

splnění jednoho z následujících předpokladů: fyzická osoba pozemek nabyla v rozporu s tehdy 

platnými předpisy za nižší cenu, než která by odpovídala tehdy platným cenovým předpisům 

nebo na základě nezákonného zvýhodnění. Tato osoba však musela nabýt pozemek od státu 

nebo jiné právnické osoby, na něž přešla nemovitost některým ze způsobů uvedených v § 6 

zákona o půdě. Druhá možnost, kdy oprávněná osoba může získat pozemek od fyzické osoby, 

je upravena v § 8 odst. 4. Jedná se o případ darování pozemků v tísni, případně bezúplatného 

převodu ze strany původního vlastníka na jinou fyzickou osobu. Pokud jsou nemovitosti, které 

byly některým z výše uvedených způsobů převedeny jiné fyzické osobě stále v jejím vlastnictví 

nebo ve vlastnictví její osoby blízké, může soud na návrh oprávněné osoby rozhodnout buď o 

zrušení smlouvy, kterou došlo k převodu či darování, nebo o povinnosti současného vlastníka 

(případně jeho dědice) uhradit cenu předmětných pozemků.  

Při postupu podle zákona o půdě by vždy mělo mít přednost vrácení původních odňatých 

pozemků oprávněným osobám.131 Až v případě, že to není z některého důvodu uvedeného 

v zákoně o půdě možné, přichází v úvahu poskytnutí náhradních pozemků dle § 11a či peněžitá 

náhrada. Způsob, jakým se určí výše restitučního nároku, který se má uspokojit převedením 

 
129 Viz § 5 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě. 
130 Viz usnesení Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 2594/08 ze dne 12. 3. 2009. 
131 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 754/01 ze dne 23. 10. 2003. 
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náhradních pozemků dle § 11a, ovšem zákon neobsahuje. Postupuje se však analogicky podle 

§ 28a, který se vztahuje na určení výše finanční náhrady (viz dále).132  

Výše restitučního nároku je vyjádření ceny původního odňatého pozemku (pozemků), 

která se stanovuje podle stavu ke dni přechodu na stát vypočítané podle cenových předpisů 

platných k 24. 6. 1991.133 Příkopa uvádí s odkazem na nález Ústavního soudu výjimku z tohoto 

pravidla, a sice případ, kdy se zvýšila hodnota „původního pozemku v důsledku jeho 

administrativního začlenění do větší obce.“134 Dle § 28a zákona o půdě se náhradní pozemky 

naopak oceňují podle právních předpisů účinných ke dni účinnosti zákona o půdě, tedy 

k 24. 6. 1991, nestanoví-li zákon jinak, ale dle stavu ke dni vydání rozhodnutí o jejich vydání.135 

V případě, že by tomu tak nebylo, mohlo by to vést ke zvýhodňování restituentů, kteří by 

například mohli získat stavební pozemky za ceny pozemků nestavebních, a tak i několikrát 

přečerpat svůj restituční nárok.  

Jak uvádí ve své monografii Příkopa, restituční nárok je majetkovým právem a jako 

takový by měl podléhat promlčení v obecné promlčecí tříleté lhůtě.136, 137 Ústavní soud se však 

v otázce možnosti promlčení restitučního nároku postavil na stranu restituentů, když dovodil, 

že „(…) je namístě přistupovat k věci tak, aby nedocházelo k nevstřícnému, formalistickému 

přístupu soudu, který hrozí případnou další křivdou. Restituční nároky jsou nároky 

mimořádnými, a to do té míry, že to odůvodňuje i mimořádný postup soudů. (…) [O]becné 

soudy tím, že v projednávaném případě připustily a vzaly při svém rozhodování v úvahu námitku 

promlčení vznesenou vedlejším účastníkem (státem), aprobovaly jednání, které je contra bonos 

mores.“138 Citovaným nálezem Ústavní soud tak možnost vznesení námitky promlčení v zásadě 

zcela vyloučil.139 

Zákon o půdě se dle § 1 vztahuje na pozemky tvořící zemědělský půdní fond a také na 

pozemky tvořící lesní půdní fond. Dále na hospodářské a obytné budovy a jiné stavby sloužící 

zemědělské nebo lesní výrobě a souvisejícímu vodnímu hospodářství, nebo na ty, které byly 

 
132 PŘÍKOPA, Vojtěch. Restituce podle zákona o půdě. Praha: C.H. Beck, 2020, s. 53-54. 
133 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 1518/2007 ze dne 21. 2. 2008. 
134 PŘÍKOPA, Vojtěch. Restituce podle zákona o půdě. Praha: C.H. Beck, 2020, s. 54. a nález Ústavního soudu 

sp. zn. IV.ÚS 1088/12 ze dne 21. 5. 2013. 
135 Viz například rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 4792/2014 ze dne 22. 3. 2016 a rozsudek sp. zn. 

28Cdo 1352/2018 ze dne 10. 7. 2019. 
136 Viz § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
137 KOPÁČ, Ludvík a Jiří ŠVESTKA. Úvaha nad možností převodu restitučních nároků k zemědělským 

pozemkům. Právní rozhledy. 1995, 3.(6), 224 a násl. citováno in PŘÍKOPA, Vojtěch. Restituce podle zákona o 

půdě. Praha: C.H. Beck, 2020, s. 57. 
138 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1688/09 ze dne 29. 10. 2009. 
139 PŘÍKOPA, Vojtěch. Restituce podle zákona o půdě. Praha: C.H. Beck, 2020, s. 54. 
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historicky součástí zemědělské usedlosti. Nebyl-li oprávněné osobě vydán původní pozemek 

pro některou z překážek uvedených v § 11, převede jí Státní pozemkový úřad pozemky 

náhradní na základě veřejných nabídek dle § 11a, přičemž hodnota náhradních pozemků musí 

být ekvivalentní k hodnotě pozemků nevydaných.140 Pozemky tvořící lesní půdní fond mohou 

být převedeny jako náhradní pozemky v případě, že oprávněné osobě nelze vydat pozemek pro 

některou z překážek uvedených v § 11 odst. 1 za podmínky, že o to požádá.  

Zákon dále v § 11b stanoví, že nárok oprávněných osob uvedených v § 4, jimž nelze 

převést původní pozemek, lze vypořádat převodem náhradního pozemku, se kterým je výhradně 

příslušný hospodařit SPÚ. Veřejnou nabídku vyvěšuje SPÚ na své úřední desce a uvádí v ní 

informace o nabízených pozemcích a jejich cenu. Do jednoho měsíce může oprávněná osoba 

podat žádost o převod pozemku, na jejímž základě jí SPÚ zašle návrh smlouvy o bezúplatném 

převodu k podpisu. Přihlásí-li se o týž pozemek více oprávněných osob, vyzve je SPÚ k podání 

vyšší nabídky, než byla stanovená cena. Na základě toho poté určí jejich pořadí na uzavření 

smlouvy.  

Za výjimečných okolností lze požadovat převedení náhradních pozemků nikoliv na 

základě veřejné nabídky, ale na základě soudního rozhodnutí. Ukázalo se, že veřejné nabídky 

ze strany PF ČR a následně SPÚ nezahrnovaly všechny vhodné náhradní pozemky, což vedlo 

k diskriminaci oprávněných osob, respektive restituentů. Vycházejíce z této skutečnosti soudní 

praxe vytvořila podmínky, při jejichž splnění lze požadovat náhradní pozemek soudní cestou. 

Restituent musí prokázat, že SPÚ (potažmo PF ČR) postupoval liknavě, diskriminačně a 

svévolně.141 Liknavost spočívá v nedostatečnosti veřejných nabídek, a především pak v 

nedostatečné kvantitě a kvalitě nabízených pozemků.142 Tato liknavost musí být přítomna i 

v době podání žaloby na nahrazení projevu vůle a nestačí, že byl SPÚ liknavý pouze 

v minulosti.143 Svévolné a diskriminační chování se projevuje například nepodepsáním 

smlouvy o bezúplatném převodu, ačkoliv oprávněné osobě vzniklo toto právo na základě 

veřejné nabídky nebo nabízením pozemků k převodu mimo veřejnou nabídku.144 Liknavost, 

diskriminace a svévole musí být vždy prokázána ve vztahu ke konkrétnímu žalobci a nelze se 

odkázat například na obecné závěry NKÚ o diskutabilním postupu PF ČR respektive SPÚ při 

 
140 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 403/2018 ze dne 12. 6. 2018. 
141 PŘÍKOPA, Vojtěch. Restituce podle zákona o půdě. Praha: C.H. Beck, 2020, s. 10-11. 
142 Povinnost aktivního vypisování veřejné nabídky byla judikována například v usnesení Ústavního soudu sp. zn. 

III.ÚS 508/13 ze dne 25. 3. 2013. 
143 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 4926/2017 ze dne 14. 8. 2018. 
144 Viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 17Co 112/2017 ze dne 3. 4. 2018. 
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sestavování veřejných nabídek.145 S tím také souvisí i aktivita oprávněných osob. V případě, že 

nevynaloží dostatečnou aktivitu a neposkytují SPÚ při uspokojování jejich nároku náležitou 

spolupráci, nemohou se domáhat převodu náhradních pozemků na základě soudního 

rozhodnutí.146, 147 Judikatura týkající se výše uvedených otázek liknavosti, svévole a 

diskriminace je relativně bohatá, neboť předem nelze určit, které konkrétní jednání SPÚ tato 

kritéria závadného chování naplňuje, a které nikoliv. V každém jednotlivém případě tak soud 

znovu posuzuje, jestli se SPÚ vůči žalobci (restituentovi) zachoval takovým způsobem, který 

by opravňoval převod náhradních pozemků mimo veřejnou nabídku. 

Zpočátku nepanovala shoda na tom, zda restituenti mohou požadovat jakýkoliv 

pozemek v příslušnosti hospodaření SPÚ, nebo zda to musí být pozemek, který byl alespoň 

jednou veřejně nabídnut. „Ke zlomu došlo až poté, co Nejvyšší soud navázal na judikaturu 

Ústavního soudu a v souladu s ní dovodil, že oprávněné osoby mají nárok prostřednictvím 

žaloby požadovat převod práva ke konkrétním pozemkům bez ohledu na to, zda byly předmětem 

veřejné nabídky, nebo ne.“148, 149  

Od výše uvedeného se odvíjí velký počet žalob na nahrazení projevu vůle, které se staly 

hlavní náplní práce OZSL, respektive Oddělení sporné agendy. Jak bylo řečeno výše, SPÚ je 

v současné době účastníkem téměř 850 aktivních sporů, což je při množství pracovníků OSA 

velký nápor práce a není tedy překvapivé, že SPÚ využívá k zastupování zájmu ČR před soudy 

i externích advokátů. Jádrem těchto sporů je téměř vždy vhodnost náhradních pozemků 

vybraných restituenty pro převod a případně také výše nevypořádaného restitučního nároku a 

s tím související přečerpání.  

Za vhodné náhradní pozemky lze považovat pouze takové pozemky, které by byly 

zařaditelné do veřejné nabídky nebýt liknavého přístupu ze strany SPÚ, případně PF ČR.150 

K převodu nejsou vhodné pozemky, „(…) a) jejichž převodu brání zákonná překážka, b) k nimž 

uplatnila třetí osoba právo na převod podle zvláštního předpisu a c) jejichž převodu brání jiná 

překážka vymezená judikaturou.“151 Z důvodu existence překážek pro převod na pozemcích, 

 
145 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 1663/16 ze dne 30. 11. 2016. 
146 Tamtéž a dále například rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 5389/2014 ze dne 17. 6. 2015. 
147 PŘÍKOPA, Vojtěch. Restituce podle zákona o půdě. Praha: C.H. Beck, 2020, s. 11-18. 
148 PŘÍKOPA, Vojtěch. Restituce podle zákona o půdě. Praha: C.H. Beck, 2020, s. 18. 
149 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 495/02 ze dne 4. 3. 2004 a rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31Cdo 

3767/2009 ze dne 9. 12. 2009. 
150 Viz například rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 4180/2007 ze dne 13. 12. 2007, usnesení Nejvyššího 

soudu sp. zn. 28 Cdo 3304/2014 ze dne 24. 9. 2014, nebo rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 2430/2016 ze 

dne 31. 1. 2018. 
151 PŘÍKOPA, Vojtěch. Restituce podle zákona o půdě. Praha: C.H. Beck, 2020, s. 67. 
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zvláště pak těch lukrativních, začali restituenti podávat žaloby jejichž součástí jsou geometrické 

plány oddělující části zažalovaných pozemků, aby byly schopné převodu. SPÚ, potažmo ČR, 

tak často zůstávaly pozemky o malých výměrách bez možnosti přístupu a smysluplného 

hospodářského využití. Ačkoliv se tento přístup zdál problematický i z pohledu dělby moci 

mezi mocí soudní a mocí výkonnou, byla soudy běžně vydávána rozhodnutí, která jej 

aprobovala.152 Rozsudky soudů bylo v těchto případech nahrazováno rozhodnutí ve smyslu 

§ 82 stavebního zákona. Přelomovým nálezem, minimálně z pohledu SPÚ, Ústavního soudu ze 

dne 5. 1. 2021 byla tato praxe shledána neústavní. ÚS mimo jiné uvádí: „Odkaz na stanovisko 

stavebního úřadu, podle něhož nebylo pro rozdělení pozemku nutné stanovit podmínky, nemohl 

nahradit správní řízení o návrhu na rozdělení pozemku. Toto stanovisko představovalo jeden z 

důkazů provedených v řízení před soudem, kteréžto soudní řízení nemůže nahrazovat řízení před 

správním úřadem. V řízení před soudy tudíž při uplatnění principu dělby moci nebyl v souladu 

s ústavním pořádkem postup, jímž soudy s poukazem na důkaz stanoviskem stavebního úřadu 

nepřímo „sloučily“ správní a soudní řízení v jedno.“153 Ústavní soud se domnívá, že výjimka 

uvedená v § 82 stavebního zákona, která stanovuje, že se nevyžaduje rozhodnutí o dělení nebo 

scelování pozemků v případě rozhodování podle zvláštního předpisu, se nevztahuje na zákon o 

půdě, neboť v poznámce pod čarou je uveden pouze zákon o pozemkových úpravách. K tomu 

dále uvádí: „§ 82 odst. 3 [je] nutno jednoznačně vykládat tak, že odkaz na zvláštní právní 

předpis nedovoluje rozhodnout o dělení pozemku jakémukoli orgánu veřejné moci a v žádném 

případě nestanovuje pravomoc orgánu soudního. V pojetí obecných soudů by bylo možné 

jednoznačný odkaz na správní řízení podle jiného předpisu (v tomto ohledu obdobného účelu) 

nepřípustně vnímat jako kompetenční normu zakládající pravomoc soudního orgánu 

rozhodujícího podle jakéhokoli předpisu.“154 

 Nejvyšší soud však ve svém usnesení ze dne 28. 4. 2021 proklamuje, že hodlá 

pokračovat ve své ustálené rozhodovací praxi ohledně převádění oddělených pozemků 

v rozporu se zmíněným názorem Ústavního soudu. Nejvyšší soud se dále vyjádřil, že 

nepřisvědčuje názoru Ústavního soudu na tuto problematiku a je připraven vést tzv. 

ústavněprávní justiční dialog.155 Nejvyšší soud tak trvá na tom, že: „rozhodnutí soudu, jímž se 

Pozemkovému fondu ČR ukládalo, či České republice - Státnímu pozemkovému úřadu ukládá, 

uzavřít s oprávněnou osobou smlouvu o bezúplatném převodu náhradního pozemku dle zákona 

 
152 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 4144/2018 ze dne 22. 1. 2019. 
153 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 3804/19 ze dne 5. 1. 2021.  
154 Tamtéž. 
155 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 979/2021 ze dne 28. 4. 2021. 
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o půdě, je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu (…), podle zákona č. 229/1991 Sb., 

přičemž podle ustálené rozhodovací praxe jde o rozhodnutí státního orgánu o nabytí vlastnictví, 

podle něhož se oprávněná osoba stává vlastníkem pozemku dnem právní moci rozhodnutí 

soudu [.]“156 

V této otázce se tak otevírá prostor pro další formulaci rozdílných názorů, které bude 

jistě zajímavé v budoucnu sledovat. Z pohledu SPÚ je správný názor Ústavního soudu a je 

připraven proti výše zmíněnému usnesení Nejvyššího soudu brojit ústavní stížností.  

Osobně se v této věci přikláním k argumentaci Nejvyššího soudu, neboť se domnívám, 

že řízení dle zákona o půdě je zvláštním řízením předpokládaným ve stavebním zákoně a 

zároveň si myslím, že Ústavní soud měl rozhodnout v souladu s jím formulovanou ustálenou 

praxí v otázce závaznosti poznámek pod čarou, když ve svých nálezech157 několikrát vyjádřil 

názor, že slouží ke zlepšení přehlednosti a orientace v právním předpisu a nestanovují závazná 

pravidla. Pro shora uvedený odlišný přístup nevidím v tomto případě důvod.  

Pokud oprávněné osobě nelze vydat pozemek a zároveň za něj nelze poskytnout 

pozemek náhradní, náleží jí finanční náhrada, která jí bude poskytnuta ze strany SPÚ. Zákon 

v § 16 stanoví, že finanční náhrada má odpovídat ceně pozemku, který byl oprávněné osobě 

odňat, vypočtené podle § 28a (viz způsob vypočítání restitučního nároku výše), tedy podle 

oceňovacích předpisů platných ke dni účinnosti zákona o půdě. Protože je současná tržní cena 

pozemků objektivně téměř neporovnatelná s jejich tržní cenou v roce 1991, jeví se tato zákonná 

úprava velmi nespravedlivou. Z tohoto důvodu Ústavní soud dovodil, že nelze trvat na 

doslovném výkladu zákona, neboť by toto ustanovení neplnilo svůj účel, tedy zmírňovat či 

odstraňovat křivdy spáchané na majetku oprávněných osob. Dále judikoval, že výše finanční 

náhrady může být dle okolností přiměřeně zvýšena tak, aby její poskytnutí ze strany státu 

nebylo pouhým symbolickým gestem, nikoliv však nutně na úroveň současné tržní ceny. 158  

Ačkoliv výše uvedené závěry Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích aplikoval,159 řešení 

tohoto problému výkladem považoval za nedostatečné a v roce 2019 podal k Ústavnímu soudu 

návrh na zrušení § 16 odst. 1 zákona o půdě. „Ústavní soud dospěl (…) k závěru, že výklad 

napadeného ustanovení provedený nálezem sp. zn. II. ÚS 4139/16 obstojí, neboť opačný výklad 

 
156 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 979/2021 ze dne 28. 4. 2021. 
157 Viz například nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 485/98 ze dne 30. 11. 1999. 
158 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 4139/16 ze dne 18. 7. 2017 
159 Viz například rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 409/2017 ze dne 7. 2. 2018. 
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vede k nepřijatelným závěrům. Restituční předpisy byly přijaty za specifickým účelem a poté, 

co i bezmála po třiceti letech platnosti zákona o půdě nejsou některé nároky vypořádány, nelze 

předmětnou legislativní nedůslednost prismatem zřetelného účelu restitučního zákona klást k 

tíži restituentům, přičemž určení výše náhrady v cenách z roku 1991 je nespravedlivé. V 

takovém případě je namístě upřednostnit teleologický výklad napadeného a souvisejících 

ustanovení a upozadit výklad doslovný vedoucí k nepřijatelným a neústavním důsledkům.“160 

 Tímto závěrem ovšem nebyla vyřešena nejpalčivější otázka, a sice stanovení klíče pro 

transparentní a spravedlivé navyšování finanční náhrady. Okresní soudy nemají vodítko 

k jednotnému postupu a u různých soudů jsou pak přiznávány různě vysoké částky 

v obdobných případech, přičemž většinou vycházejí z návrhů žalobců, aniž by požadované 

částky nijak zvlášť korigovaly, ačkoliv se Nejvyšší soud pokusil situaci alespoň částečně 

napravit sestavením ukazatelů, které by měly být zohledňovány.161 To představuje obrovskou, 

trvale neudržitelnou finanční náročnost pro státní rozpočet, která se bude v budoucích letech 

zvyšovat s tím, jak budou docházet vhodné náhradní pozemky. Ústavní soud k tomu podotýká, 

že se v řešení této otázky nemůže stát pozitivním zákonodárcem a je pouze na zákonodárci 

samotném, aby tuto situaci napravil.162 Příkopa však uvádí, že Ústavní soud v otázce výkladu 

§ 16 odst. 1 ve spojení s § 28a jako pozitivní zákonodárce působil již tím, že „vytvořil nové 

pravidlo chování“ spočívající ve výše popsaném výkladu uvedených ustanovení, ačkoliv jejich 

„význam je jednoznačný a žádnou jinou interpretaci neumožňuje.“163 Je tedy otázkou, zda by 

stanovení určitých pravidel či alespoň naznačení možných směrů úvah, kterými by se soudy při 

posuzování výše finančních náhrad mohly ubírat, bylo skutečně zcela mimo kompetence 

Ústavního soudu. Jak bylo uvedeno výše, stejně jako finanční náhrada se oceňují i restituční 

nároky, a proto se výše popsaný problém týká i jich. V tomto případě je dle mého názoru tedy 

více než namístě, aby zasáhl zákonodárce a novelou zákona o půdě stanovil jasná pravidla. 

Ponechání oceňování finanční náhrady a potažmo restitučních nároků pouze na úvaze soudů 

není podle mě z hlediska právní jistoty vhodné. 

Kromě finanční náhrady za nevydané pozemky upravuje zákon o půdě i další. Jedná se 

o náhradu za obytné budovy a jiné stavby, které nelze vydat, náhradu za trvalý porost a náhradu 

za živý a mrtvý inventář. (Viz kapitola 2.1.) 

 
160 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 21/19 ze dne 12. 1. 2021. 
161 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 3508/2018 ze dne 9. 7. 2019. 
162 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 21/19 ze dne 12. 1. 2021. 
163 PŘÍKOPA, Vojtěch. Restituce podle zákona o půdě. Praha: C.H. Beck, 2020, s. 61. 
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3.2. Restituce dle zákona o majetkovém vyrovnání 

Zákon o majetkovém vyrovnání byl přijat po komplikované cestě legislativním 

procesem jako konečný výsledek více než 20 let trvajících debat a nepřijatých legislativních 

návrhů. Stejně jako zákon o půdě, i zákon o majetkovém vyrovnání má za účel zmírnění 

některých majetkových křivd, které byly spáchány ze strany státu v rozhodném období, tedy od 

25. 2. 1948 do 1. 1. 1990. V následujícím textu se zaměřím pouze na ty oblasti upravené tímto 

zákonem, kde má působnost SPÚ. 

Oprávněnými osobami, které se mohou domáhat vydání majetku podle tohoto zákona 

jsou: „a) registrovaná církev a náboženská společnost, b) právnická osoba zřízená nebo 

založená jako součást registrované církve a náboženské společnosti, c) právnická osoba zřízená 

nebo založená za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k 

duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním 

účelům, d) Náboženská matice, za podmínky, že v rozhodném období utrpěla tato osoba nebo 

její právní předchůdce majetkovou křivdu v důsledku některé ze skutečností uvedených 

v § 5.“164  

Registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi se rozumí ty, které jsou 

zaregistrované podle zákona č. 3/2002 Sb. u Ministerstva kultury.165 Jiné než registrované 

církve, ačkoliv jejich existenci církevní zákon předpokládá,166 nemohou být oprávněnými 

osobami.167  

Druhou skupinou jsou právnické osoby zřízené nebo založené jako součást registrované 

církve a náboženské společnosti. Sem patří tzv. evidované právnické osoby podle § 15a a násl. 

církevního zákona a subjekty zřizované církvemi a náboženskými společnostmi dle zákona 

č. 308/1991 Sb.,168 které jsou jejich součástí. Tyto subjekty však mnohdy nejsou vedeny 

v žádném oficiálním seznamu.169 

Třetí skupinou oprávněných osob jsou právnické osoby zřízené za účelem podpory 

registrovaných církví a náboženských společností a na rozdíl od předchozí skupiny tyto nejsou 

 
164 Viz § 3 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání. 
165 Viz zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 

a o změně některých zákonů (dále jen „církevní zákon“). 
166 Viz § 3 písm. a) a § 4 odst. 1 tamtéž. 
167 KŘÍŽ, Jakub. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi: komentář [online]. 

Praha: C.H. Beck, 2013 [cit. 06.04.2021]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz, s. 129. 
168 Viz zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. 
169 KŘÍŽ, Jakub. Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi. Právní rozhledy. 2013, 21.(2), 46-51. 
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jejich součástí. Rozhodující kritérium pro zařazení právnické osoby do této skupiny je její účel, 

nikoliv její právní forma.  

Poslední oprávněnou osobou dle zákona o majetkovém vyrovnání je Náboženská 

matice, která by patřila do třetí skupiny, nebýt jejího výslovného zmínění.170 K jejímu právnímu 

postavení se vyjádřil Nejvyšší správní soud takto: „Náboženská matice je veřejným fondem s 

právní subjektivitou. Není organizační součástí římskokatolické církve, ani státním fondem. Jde 

o zvláštní samostatný subjekt, jehož účelem je správa části majetku římskokatolické církve a 

výnosů z něho, a to pro potřeby římskokatolické církve.“171 

Povinnými osobami dle tohoto zákona jsou „a) Pozemkový fond České republiky, b) 

Lesy České republiky, s. p., c) stát, za který jedná příslušná organizační složka státu, d) státní 

příspěvková organizace, státní fond, státní podnik a jiná státní organizace, za podmínky, že tato 

osoba je oprávněna hospodařit s majetkem státu nebo vykonávat správu majetku státu, který se 

stal v rozhodném období předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností 

uvedených v § 5.“172 Vzhledem ke svému tématu se tato práce bude dále zabývat pouze 

Pozemkovým fondem České republiky, respektive SPÚ.  

Současně se zákonem o majetkovém vyrovnání nabyl účinnosti i zákon o SPÚ, přesto 

je v textu zákona o majetkovém vyrovnání stále pracováno s Pozemkovým fondem. Toto 

ustanovení je vykládáno ve smyslu § 22 zákona o SPÚ, jímž Česká republika vstoupila do všech 

práv a povinností PF ČR včetně jeho postavení v zákoně o majetkovém vyrovnání, a to 

prostřednictvím SPÚ. Stejně tak zákon pracuje s pozemkovými úřady, které rovněž zanikly.173 

Nadále tak bude v této kapitole věnované církevním restitucím používáno Státní pozemkový 

úřad, jako instituce zahrnující pozemkové úřady a Pozemkový fond České republiky, s nimiž 

zákon o majetkovém vyrovnání pracuje. 

SPÚ a Lesy České republiky, s. p. mají zákonem stanovena zvláštní pravidla upravující 

vydávání nemovitých věcí, s nimiž jsou oprávněny hospodařit. Na rozdíl od případu, kdy jde o 

vydávání nemovitého majetku ostatními povinnými osobami, zákon nevyžaduje, aby mezi 

vydávanou nemovitou věcí byla funkční souvislost s jinou ve vlastnictví oprávněné osoby nebo 

 
170 KŘÍŽ, Jakub. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi: komentář [online]. 

Praha: C.H. Beck, 2013 [cit. 06.04.2021]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz, s. 138. 
171 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5A 35/2002 ze dne 2. 11. 2006. 
172 Viz § 4 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání. 
173 HANÁK, Jakub a Jana TKÁČILOVÁ. Zákon o státním pozemkovém úřadu: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2020, s. 3; a viz § 22 zákona č. 503/2012 Sb., o SPÚ. 
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aby historicky sloužila například k duchovním, vzdělávacím či charitativním účelům, případně 

jako obydlí duchovních. 

Stejně jako zákon o půdě, i zákon o majetkovém vyrovnání obsahuje v § 8 seznam věcí, 

které nelze vydat pro některou ze zde uvedených překážek. Protože se některé z nich překrývají 

s těmi uvedenými v zákoně o půdě, je možné přiměřeně užívat i závěry judikatury, které byly 

dovozeny při aplikaci tohoto zákona.174 Zvláštní ustanovení je věnováno katedrále sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha včetně pozemků, na nichž stojí a dále některým dalším v k. ú. Hradčany. 

Zákonodárce určil, že se zákon o majetkovém vyrovnání nebude na výše uvedené budovy a 

pozemky vůbec vztahovat, což je podle Kříže nešťastné legislativní řešení, neboť by to mohlo 

vést k výkladu, že stát nemá v úmyslu se ve vztahu k nim s církvemi a náboženskými 

společnostmi majetkově vyrovnávat.175 S výše popsaným názorem souhlasím, neboť takto 

zvolené řešení se vymyká úpravě obsažené v § 8 zákona o majetkovém vyrovnání a může tak 

vzbuzovat pochybnosti o záměrech České republiky. Ačkoliv se jedná o zcela konkrétní 

nemovitosti v areálu Pražského hradu, jejich vydání mohlo být zabráněno stanovením překážky 

stejně jako u ostatních nevydávaných pozemků a nebylo je nutné vylučovat z působnosti 

zákona. Důvodem pro toto legislativní řešení je pravděpodobně vleklý spor o určení vlastnictví 

katedrály sv. Víta mezi Náboženskou maticí a Kanceláří prezidenta republiky, který byl zahájen 

v roce 1992 a skončil dohodou v roce 2010, podle níž se na správě katedrály sv. Víta podílí 

společně církev i stát. Z tohoto pohledu pak považuji zvolenou zákonnou úpravu za 

pochopitelnou, neboť otázka majetkového vyrovnání ve vztahu k ze zákona vyloučeným 

nemovitostem mohla být považována za vyřešenou. Další dohodou z roku 2016 pak bylo 

dovršeno majetkové vyrovnání mezi církví a státem ohledně dalších nemovitostí v k. ú. 

Hradčany. 

Aby oprávněné osobě mohl být vydán majetek (zemědělská nemovitost, nebo jiná věc), 

musí prokázat, že jí byla způsobena majetková křivda na základě některé ze skutečností 

taxativně uvedených v § 5. Na základě toho může písemně vyzvat povinnou osobu k vydání 

nemovitostí nebo jiných věcí do 12 měsíců od nabytí účinnosti zákona o majetkovém 

vyrovnání. Tím, že oprávněná osoba ve výzvě specifikuje věc (věci), o jejíž (jejichž) vydání 

žádá, vymezuje svůj nárok, který již nelze později rozšířit.176 V případě opomenutí lze tuto 

 
174 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 907/2018 ze dne 4. 9. 2018. 
175 KŘÍŽ, Jakub. Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi. Právní rozhledy. 2013, 21.(2), 46-51. 
176 Viz § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání. 
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situaci napravit pouze tak, že ještě v rámci lhůty stanovené zákonem (nejzazší možný termín 

byl 2. 1. 2014) podá oprávněná osoba výzvu novou.177  

V případě, že byl povinnou osobou SPÚ, oprávněná osoba musela podat výzvu k vydání 

nemovitostí ke KPÚ, v jehož obvodu se nacházejí, do výše uvedené lhůty. Pokud byla výzva 

ze strany oprávněné osoby podána k nepříslušnému KPÚ, postoupil ji tento KPÚ příslušnému. 

Následně byly zkontrolovány všechny náležitosti a přílohy osvědčující oprávněnost výzvy a 

případně byla oprávněná osoba vyzvána k jejímu doplnění. Metodickým pokynem bylo 

stanoveno, že nelze odmítnout uzavření dohody pouze kvůli neúplným dokladům. V takovém 

případě si KPÚ tyto doklady sám obstaral například od státních oblastních archivů a jiných 

institucí. Dle mého názoru je takový vnitřní pokyn zcela správný, protože přílišný formalismus 

bývá, zvláště v oblasti restitucí, ze strany soudů negativně hodnocen. Osobně považuji za úkol 

státu, aby byl v restitučních řízeních oprávněným osobám co nejvíce nápomocen a usnadnil tak 

dosažení cíle, který si stanovil, tedy zmírnění majetkových křivd. Právě lpění na formálních 

náležitostech žádosti o uzavření dohody by bylo zcela v rozporu s účelem restitučních zákonů, 

obzvlášť v situaci, kdy měly církve a náboženské společnosti pouze rok na to, aby žádost 

podaly.  

Dále KPÚ posuzuje, zda je možné nemovitost vydat, nebo je zde některá z překážek 

uvedených v § 8 zákona o majetkovém vyrovnání. Vyhotovená dohoda o vydání nemovitosti 

je předkládána ke schválení OR s výjimkou majetku zestátněného římskokatolickým 

farnostem178 a případů, které OR již posuzovalo. V případech, kdy nebyl nárok oprávněné 

osoby jednoznačně doložen, byla výzva předložena také k vyjádření OZSL. Dohoda, k níž se 

vyjadřoval OZSL musela být schválena ÚŘ stejně jako dohody, kterými se vydávají budovy 

převyšující 500 m2 zastavěné plochy. K vydaným budovám, které KPÚ oprávněné osobě předá 

na základě předávacího protokolu, poskytne KPÚ i veškerou technickou dokumentaci, kterou 

má k dispozici.179 Veškerá zástavní práva, která na věci váznou, zanikají dle § 12 odst. 2 zákona 

o majetkovém vyrovnání okamžikem jejího vydání. 

Vlastnické právo k vydané zemědělské nemovitosti vzniká dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí SPÚ o schválení dohody o jejím vydání, případně dnem v takovém rozhodnutí 

 
177 KŘÍŽ, Jakub. Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi. Právní rozhledy. 2013, 21.(2), 46-51. 
178 Dle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). 
179 Viz Metodický pokyn, MP svazek A, část 1/5 ze dne 2. 5. 2018 získaný na základě žádosti o jeho poskytnutí 

ze strany SPÚ ke studijním účelům. 
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určeným. Tuto skutečnost dovozuji z dikce § 1114 občanského zákoníku a dále z § 9 odst. 3 

zákona o majetkovém vyrovnání, který stanoví, že po uzavření dohody mezi oprávněnou a 

povinnou osobou je nutné tuto dohodu předložit ke schválení správnímu orgánu (SPÚ). Bez 

tohoto schválení nemá dohoda žádnou relevanci. Důvodem pro tento postup je kromě jiného 

také kontrola, zda se dohoda skutečně týká výhradně zemědělského majetku. Následně se 

schválená dohoda vkládá do katastru nemovitostí. Protože se vlastnictví k vydaným 

nemovitostem nabývá dnem určeným v rozhodnutím správního orgánu či jeho právní mocí, a 

tedy na základě veřejné listiny, nemá příslušný katastrální úřad právo zkoumat její věcnou 

správnost, přičemž se v tomto případě jedná pouze o deklaratorní zápis. 

Kromě toho, že SPÚ může figurovat v restitučním řízení podle zákona o majetkovém 

vyrovnání jako povinná osoba, má také postavení úřadu, který ve správním řízení schvaluje 

dohody o vydání zemědělské nemovitosti dle § 9. Toto dvojaké postavení SPÚ je řešeno 

oddělením útvarů v rámci organizační struktury. Zatímco povinnou osobou je Česká republika 

– Státní pozemkový úřad, správním orgánem rozhodujícím o schválení dohody je příslušný 

KPÚ. O schvalování dohod rozhoduje tedy výhradně Oddělení převodu majetku státu v rámci 

KPÚ a odvolacím orgánem je Oddělení restitucí. Aby se SPÚ vyvaroval případných 

kontroverzí, neuzavíral s oprávněnými osobami dohody, ale rozhodoval z moci úřední ve 

smyslu § 9 odst. 6 zákona o majetkovém vyrovnání. Není ani vyloučeno, aby SPÚ podal proti 

výše uvedenému rozhodnutí žalobu, což se i v praxi několikrát stalo. 

Účastníky správního řízení podle zákona o majetkovém vyrovnání jsou povinná a 

oprávněná osoba a v prvním stupni rozhoduje místně příslušný KPÚ.180 V případě, že SPÚ 

dojde při posuzování předložené dohody k závěru, že nebyla uzavřena v souladu se zákonem, 

neschválí ji. Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat žalobu ke krajskému soudu 

podle V. části OSŘ.181 Pokud soud shledá žalobu opodstatněnou, nahradí rozsudkem projev 

vůle SPÚ a dohodu sám schválí. Neschválí-li dohodu ani soud nebo nebyla-li žaloba vůbec 

podána, zahájí SPÚ z moci úřední řízení o vydání nemovitosti. V rámci tohoto řízení posoudí, 

zda je možné zemědělskou nemovitost vydat, nebo zda to pro některou z překážek uvedených 

v § 8 není možné. Pokud rozhodne, že se nemovitost nevydává, může oprávněná i povinná 

osoba v rámci své obrany opět podat žalobu dle V. části OSŘ. V případě rozhodnutí o tom, že 

 
180 Viz § 2 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb., o SPÚ a § 9 odst. 3 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání. 
181 Viz § 9 odst. 10 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání a § 244 a násl. zákona č. 99/1963, občanský 

soudní řád (dále jen „OSŘ“)  



 54 

se nemovitost vydává má toto rozhodnutí „(…) konstitutivní povahu a představuje titul nabytí 

vlastnictví.“182  

Odlišnou záležitostí je rozhodování SPÚ o vydání nemovitosti na základě návrhu 

oprávněné osoby, jíž se nepodařilo uzavřít s povinnou osobou ve lhůtě stanovené zákonem 

dohodou o vydání zemědělské nemovitosti. I v tomto případě se oprávněná i povinná osoba 

mohou bránit proti rozhodnutí SPÚ žalobou podle V. části OSŘ, pokud SPÚ rozhodne v jejich 

neprospěch.  

Postupu při vydávání jiných věcí než zemědělských nemovitostí je věnován § 10. I zde 

je uzavírána dohoda o vydání věci, ale nepodléhá schválení SPÚ ani jiného správního úřadu a 

vlastnické právo k věci nabývá oprávněná osoba vkladem do katastru nemovitostí. Pokud 

dohoda není ve lhůtě 6 měsíců mezi oprávněnou a povinnou osobou uzavřena, může se 

oprávněná osoba do 3 let obrátit se svým nárokem na soud s žalobou o nahrazení projevu vůle. 

Důvodem pro odlišný přístup v tomto případě by mohlo být určité zjednodušení procesu 

vydávání shora uvedených věcí. Dalším důvodem by mohla být skutečnost, že zákon o 

majetkovém vyrovnání se primárně týká zemědělského majetku a jak bylo popsáno výše, zda 

se jedná o zemědělský majetek posuzuje SPÚ při schvalování dohody. Do režimu § 10 lze však 

zahrnout i majetek movitý, u něhož by se jeho zemědělský charakter určoval jen velmi těžko. 

Státní pozemkový úřad může být vyzván, aby vydal oprávněné osobě věc jak podle § 9, 

tak podle § 10. Pro určení toho, v jakém režimu bude postupováno není totiž důležité, kdo je 

povinnou osobou, ale vydávaná věc samotná.183 

Byla-li výzva podle § 9 nebo podle § 10 doručena povinné osobě, která však není 

příslušná k hospodaření s požadovanou věcí, a není tedy ani příslušná k uzavření dohody, 

postoupí takovou výzvu příslušné povinné osobě. Pokud nelze podle žádných dokladů zjistit, 

kdo je povinnou osobou a jedná-li se o zemědělskou nemovitost ve vlastnictví státu, postoupí 

výzvu SPÚ, který je pak na základě nevyvratitelné právní domněnky za povinnou osobu 

považován. Pokud v katastru nemovitostí není u zemědělské nemovitosti zapsán žádný vlastník, 

může oprávněná osoba svůj nárok uplatnit žalobou u soudu, přičemž pasivně legitimován bude 

Státní pozemkový úřad.  

 
182 KŘÍŽ, Jakub. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi: komentář [online]. 

Praha: C.H. Beck, 2013 [cit. 06.04.2021]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz, s. 240. 
183 Viz KŘÍŽ, Jakub. Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi. Právní rozhledy. 2013, 21.(2), 46-51. 
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3.3. Shrnutí 

I po více než třiceti letech nebyly v České republice vypořádány restituce zemědělského 

a církevního majetku, které jsou součástí restitučních procesů. Z pohledu SPÚ jsou četnější a 

zároveň problematičtější restituce dle zákona o půdě. Soudy opakovaně dovodily liknavost a 

svévoli Státního pozemkového úřadu a také diskriminaci oprávněných osob. Na základě toho 

jim bylo soudní praxí umožněno požadovat jakékoliv pozemky v příslušnosti hospodaření SPÚ 

bez ohledu na to, zda byly zařazeny do veřejné nabídky podle zákona o půdě. 

Problematickým aspektem zemědělských restitucí jsou nejasnosti panující kolem 

oceňování restitučních nároků a finanční náhrady. Ústavní soud zaujal v této věci jasné a podle 

mého názoru správné stanovisko, když dovodil, že určování výše finanční náhrady způsobem 

stanoveným v zákoně o půdě je vůči restituentům nespravedlivé. Aby poskytnutí finanční 

náhrady nebylo pouhým gestem, ale aby alespoň částečně odráželo současné tržní ceny, bylo 

soudy dovozeno, že se má finanční náhrada přiměřeně zvyšovat. Doposud však není jasné, 

jakým způsobem by se tak mělo dít. Ústavní soud nechce působit jako pozitivní zákonodárce a 

stanovení transparentních pravidel ponechal na zákonodárném procesu. Nadále tak panuje 

právní nejistota jak restituentů, tak Státního pozemkového úřadu, což rozhodně nepovažuji za 

optimální stav. 

Zákonná úprava církevních restitucí v zákoně o majetkovém vyrovnání se zdaleka 

nejeví tak problematickou. Kontroverze, které je doprovázejí, se spíše týkají jejich samotné 

podstaty a také návrhu na jejich zdanění, které však Ústavní soud zrušil.184

 
184 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 5/19 ze dne 1. 9. 2019. 
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4. Správa majetku státu dle zákona o SPÚ 

Státnímu pozemkovému úřadu jsou svěřeny k hospodaření nemovitosti, které před 

nabytím účinnosti zákona o SPÚ byly ve správě PF ČR. Dle § 1 zákona o půdě se jedná o 

pozemky tvořící zemědělský půdní fond (dále také „ZPF“) a v mezích zákona o půdě i 

pozemky tvořící lesní půdní fond. Dále se jedná o hospodářské usedlosti, stavby, obytné budovy 

a zastavěné pozemky k nim náležející. Patří sem také obytné budovy, stavby a zastavěné 

pozemky sloužící zemědělské, nebo lesní výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu 

hospodářství. 

V pochybnostech, zda je pozemek součástí ZPF, nebo není, o tom rozhodne orgán 

ochrany ZPF. Zemědělský půdní fond je tvořen obhospodařovanými pozemky (a to i v případě, 

že dočasně obhospodařované nejsou) a pozemky, které nejsou samy přímo obhospodařované a 

ani pro to nejsou určené, ale jsou nezbytně nutné k zajišťování zemědělské výroby.185 

Určujícím kritériem pro zařazení pozemku do ZPF ve smyslu § 1 odst. 1 zákona o půdě je, zda 

splňuje dva znaky: zaprvé zda je (nebo byl a má být) pozemek fakticky obhospodařován 

(materiální znak) a zadruhé zda je v katastru nemovitostí označen jako zemědělský pozemek 

ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ZPF (formální znak). Pokud není naplněn materiální znak, tedy 

že není obhospodařován, je označení v katastru nemovitostí nerozhodné a o součást ZPF se pro 

účely zákona o půdě nejedná.186  

Dále je SPÚ příslušný hospodařit s nemovitostmi nabytými dle zákona o majetku ČR. 

Může se jednat o pozemky získané převodem od jiných organizačních složek státu nebo 

například pozemky získané od fyzických a právnických osob za úplatu i bezúplatně. 

SPÚ je také příslušný k hospodaření s melioračními stavbami a souvisejícími vodními 

díly, které byly ve správě PF ČR před nabytím účinnosti zákona o SPÚ a zároveň s nabytím 

účinnosti zákona o SPÚ mu byly svěřeny k hospodaření i další meliorační stavby a vodní díla 

ve vlastnictví státu.  

Zákon o SPÚ obsahuje v § 6 výčet skupin nemovitých věcí, které jsou vyloučeny 

z převodu, jak podle tohoto zákona, tak podle zákona o půdě a horního zákona. Nepřevoditelné 

jsou rovněž pozemky specifikované v § 13 zákona o majetkovém vyrovnání. Jedná se o 

pozemky, které byly historicky majetkem církví a náboženských společností, byly předmětem 

 
185 Viz § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ZPF“). 
186 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 1081/2009 ze dne 29. 10. 2009. 
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majetkové křivdy a nyní jsou ve vlastnictví České republiky, za předpokladu, že byl oprávněnou 

osobou podle zákona o majetkovém vyrovnání uplatněn nárok na jejich vydání a k vydání 

nemovitosti zatím nedošlo. Uvedené platí pouze tehdy, neuplynula-li některá z lhůt rovněž 

stanovených v § 13 zákona o majetkovém vyrovnání. 

Následující text je věnován pouze úplatným a bezúplatným převodům a státní půdní 

rezervě upraveným v zákoně o SPÚ.  

4.1. Bezúplatné převody pozemků 

Úprava bezúplatných převodů se nachází v § 7 zákona o SPÚ. Na žádost SPÚ 

bezúplatně převede zemědělské pozemky, které se nacházejí v katastrálním území obce do 

jejího vlastnictví, a to pouze za předpokladu, že tomu nebrání práva třetích osob. Takovým 

právem může být například předkupní právo dle § 10a odst. 1 zákona o SPÚ.187 Převodu brání 

také předběžná opatření vydávaná v soudních sporech vedených SPÚ a poznámky o podané 

žalobě evidované v katastru nemovitostí. Častá je situace, kdy je spor již skončený nebo 

částečně skončený a předmětných pozemků se tedy již netýká, přesto je v katastru nemovitostí 

stále poznámka o předběžném opatření nebo podané žalobě vedena. To brání KPÚ, aby mohly 

pozemky obcím převést a prodlužuje to tak celý proces o několik měsíců a mnohdy i let, než se 

podaří získat listiny, na jejichž základě by katastrální úřad výše uvedené poznámky odstranil. 

Problematické jsou především soudní spory z devadesátých let a prvních let nového tisíciletí, 

k nimž většinou nemá k dispozici spisy SPÚ a mnohdy ani samotné soudy. Nutno však dodat, 

že některé vycházejí SPÚ vstříc a na základě žádosti SPÚ samy přípisem oznámí katastrálnímu 

úřadu, že soudní spor již skončil, případně že pominula skutečnost, pro níž byla v katastru 

nemovitostí zapsána poznámka o předběžném opatření.188  

Obce nemohou žádat o bezúplatný převod jakéhokoliv pozemku, ale pouze jde-li o 

pozemky specifikované zákonem v § 7 odst. 1 písm. a) až f). Jde o pozemky v zastavěném 

území, zastavitelné ploše a určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění. Ve všech 

případech musí jít o veřejně prospěšnou stavbu189.  Dále jsou to pozemky, na nichž stojí budovy 

nebo stavby ve vlastnictví obce, pozemky určené k realizaci veřejné zeleně a veřejně 

 
187 HANÁK, Jakub a Jana TKÁČILOVÁ. Zákon o státním pozemkovém úřadu: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2020, s. 53. 
188 Viz § 27 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 
189  Zákon za veřejně prospěšnou označuje takovou, kterou je „(…) stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k 

rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci“ viz § 2 

odst. 1 písm. n) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
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prospěšných opatření190, za podmínky, že se nacházejí v zastavěném území nebo zastavitelné 

ploše, která je k takovému účelu určená územním či regulačním plánem a také ty, které jsou již 

k výše zmíněným účelům fakticky využity. Poslední skupinou pozemků vyjmenovaných 

v § 1 odst. 1 zákona o SPÚ, o jejichž převod však mohly obce žádat pouze do 2. 1. 2014 (do 

jednoho roku od nabytí účinnosti zákona o SPÚ), jsou pozemky, které se nacházejí 

v zastavitelné ploše nebo zastavěném území a zároveň na území spadajícím do třetí zóny 

některého z národních parků.  

SPÚ dále na základě písemné žádosti obcím převede pozemky, které se nacházejí pod 

místními komunikacemi anebo účelovými komunikacemi, v případě že jsou tyto komunikace v 

jejich vlastnictví a také silniční pomocné pozemky a pozemky, které tvoří ochranné pásmo 

místních a účelových komunikací v případě, že je s nimi příslušný hospodařit.  

Obce podávají žádost o převod na KPÚ, v jehož územním obvodu se předmětné 

nemovitosti nacházejí. Spolu s žádostí předkládají i usnesení, kterým zastupitelstvo schválilo 

převod požadovaných pozemků, kolaudační souhlas či rozhodnutí, jímž se povoluje užívání 

stavby komunikace. V případě, že se žádost dotýká jen oddělitelné části pozemku, obstará 

navrhovatel i geometrický plán, přičemž nese náklady na jeho vypracování. Dále KPÚ mimo 

jiné prověří, zda pozemky nejsou vyloučeny z převodu kvůli některé ze zákonných překážek 

uvedených v § 6 zákona o SPÚ, zda k nim má SPÚ příslušnost hospodařit, jestli jejich faktický 

stav odpovídá zápisu v katastru nemovitostí a také jestli obec není dlužníkem Státního 

pozemkového úřadu. Pokud převodu pozemků nic nebrání, vyhotoví KPÚ převodní smlouvu, 

v níž uvede všechna práva třetích osob, která nebrání převodu, ale na pozemku váznou, a 

nakonec zajistí vklad práv do katastru nemovitostí.191  

Za stejných podmínek, které byly výše popsány, převede SPÚ dle § 7 odst. 3, odst. 4 

bezúplatně pozemky do vlastnictví krajů, neprojevila-li o jejich převod zájem žádná obec. Do 

vlastnictví kraje se dále převádí pozemky pod silnicemi II. a III. třídy, pokud tyto silnice kraj 

vlastní. 

Povinnost využít bezúplatně převedený pozemek za účelem uvedeným v § 7 odst. 1 

písm. a), b), c) a e) je pro obec závazná deset let od uskutečnění převodu. Pokud by před 

 
190 Veřejně prospěšným opatřením zákon rozumí „(…) opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení 

území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně 

plánovací dokumentaci“ viz § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
191 Viz Metodický pokyn, MP svazek A, část 2/2/8 ze dne 7. 11. 2013 získaný na základě žádosti o jeho poskytnutí 

ze strany SPÚ ke studijním účelům. 
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uplynutím této doby došlo ke změně skutečností, na jejichž základě jí mohla být nemovitost 

převedena,192 je obec povinna vrátit ji SPÚ do 90 dnů za stejných podmínek, jako ji nabyla. 

Nelze-li ji vrátit, protože již není ve vlastnictví obce, musí obec poskytnout SPÚ finanční 

náhradu ve výši zjištěné podle oceňovacích předpisů. Stejné pravidlo se uplatní i v případě 

bezúplatných převodů krajům s tím rozdílem, že dle § 8 se případné vrácení nemovitosti musí 

uskutečnit do 6 měsíců. 

Problematickou se zdá formulace zákona ve vztahu k využití pozemků k realizaci 

veřejně prospěšné zeleně a veřejně prospěšných opatření. Aby obce či kraje zabránily 

aktivování povinnosti vrátit pozemek, stačí, pokud byl k realizaci alespoň nějakou dobu využit. 

Zákon však již nestanoví, po jak dlouhou dobu tomu tak musí být. A tedy i v případě, že je 

veřejná zeleň nebo veřejně prospěšné opatření na pozemku relativně záhy po jeho převodu do 

vlastnictví obce či kraje zrušeno, nezakládá to povinnost vrátit pozemek SPÚ nebo mu za něj 

poskytnout finanční náhradu, což může být ze strany obcí a krajů zneužíváno.193 Dle mého 

názoru je v tomto případě zákonná úprava značně nevyrovnaná. V případě ostatních účelů, pro 

něž může být obci či kraji bezúplatně převeden pozemek, je zákonná úprava jednoznačná. Tyto 

pozemky jsou relativně dobře chráněny před zneužitím institutu bezúplatného převodu tím, že 

povinnost využít tento pozemek trvá po dobu deseti let a jakákoliv změna vede k povinnosti 

vrátit pozemek SPÚ. Avšak v případě veřejné zeleně či veřejně prospěšného opatření při 

doslovném čtení zákona tato podmínka neplatí. Říká-li zákon, že postačuje, aby byl pozemek 

pro tyto účely využit, ale již neříká po jak dlouhou dobu se tak má dít, otevírá se prostor pro 

zneužití tohoto institutu. Domnívám se, že by v tomto ohledu měla být úprava zákona změněna 

tak, aby z ní plynulo, že pozemek bezúplatně převedený podle § 7 odst. 1 písm. e) musí tuto 

podmínku splňovat po celých deset let, stejně jako je tomu u pozemků převedených podle § 7 

odst. 1 písm. a), b), c). 

4.2. Úplatné převody pozemků 

Postupy upravenými v § 10 a násl. je možné úplatně převádět zemědělské pozemky, 

s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit. Pokud zákon o SPÚ nestanoví jinak, pozemky lze převádět 

jen v § 9 vyjmenovaným okruhům osob. Jde o fyzické osoby, které mají občanství ČR, jiného 

členského státu EU, státu, který je smluvní stranou Dohody o EHP anebo Švýcarské 

 
192 Například změna územního plánu, regulačního plánu nebo rozhodnutí o umístění stavby, čímž stavba ztratí 

zamýšlený veřejně prospěšný účel. 
193 HANÁK, Jakub a Jana TKÁČILOVÁ. Zákon o státním pozemkovém úřadu: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2020, s. 64. 
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konfederace. Dále se jedná o právnické osoby – zemědělské podnikatele194 v ČR a ostatní 

právnické osoby – zemědělské podnikatele (nebo obdobného postavení) z jiného členského 

státu EU, státu, který je smluvní stranou Dohody o EHP anebo Švýcarské konfederace. 

Ve všech níže uvedených případech úplatných převodů vzniká státu dle § 15 odst. 1 

zákonné zástavní právo k převáděnému pozemku zajišťující nesplacenou kupní cenu (nebo její 

část). 

V případě převodu v režimu veřejné nabídky podle § 12 a v režimu veřejné soutěže o 

nejvhodnější nabídku podle § 13 zákona o SPÚ vzniká státu kromě zákonného zástavního práva 

také zákonné předkupní právo, a to jako právo věcné. Předkupní právo se uplatní i v případě 

převodů jiným způsobem než prodejem. Takto formulované ustanovení má zabránit 

spekulativním nákupům státní půdy a jejímu následnému přeprodávání či jiným převodům. 

Domnívám se, že toto ustanovení má v zákoně především preventivní účel. Jak uvádím níže, 

úplatné převody podle § 12 a § 13 zákona o SPÚ se prakticky neuskutečňují, a tak zneužití 

tohoto institutu v zásadě nehrozí. Nicméně pokud by hrozilo, myslím si, že toto ustanovení má 

potenciál takovému jednání zabránit. Předkupní právo zanikne dle § 15 odst. 7 zaplacením celé 

kupní ceny, ne však dříve než po uplynutí pěti let od nabytí vlastnického práva k pozemku 

nabyvatelem. Zákon stanoví, kdy se předkupní právo státu neuplatní. 

Je-li pozemek zatížen výše uvedeným předkupním nebo zástavním právem, nesmí na 

něm vlastník zřídit další zástavní právo, leda by se jednalo o bankovní zástavní právo zřízené 

pro získání úvěru na doplacení kupní ceny. 

Jak u zástavního práva, tak u předkupního práva státu k zemědělským pozemkům 

úplatně převáděným dle zákona o SPÚ uplatňuje nároky z nich vyplývající SPÚ.195 

Převody pozemků privilegovaným osobám  

Speciální okruh osob nalezneme v § 10, § 10a, § 10b a § 10d zákona o SPÚ. Převod 

zemědělských pozemků zde upraveným osobám má přednost před převodem na základě veřejné 

nabídky i před prodejem ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku.196  

Dle § 10 mohou o úplatný převod žádat obce, v jejichž katastrálním území se 

požadovaný pozemek nachází, pokud se buď jedná o pozemek v zastavěném území, 

 
194 Úprava zemědělského podnikatele se nachází v § 2e a § 2f zákona č. 252/1997, o zemědělství. 
195 PEKÁREK, Milan a kolektiv. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 145-146. 
196 Viz § 12 odst. 5 a § 13 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o SPÚ. 
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zastavitelné ploše (koridoru), a který je pravomocně určen k zastavění stavbou ve prospěch 

obce, přičemž stavebníkem je sama obec, a nebo od roku 2019 také o pozemek v zastavěném 

území, který je dle územního plánu obce v plochách veřejného prostranství.197 Tímto postupem 

mohou obce například získávat od SPÚ pozemky, které následně využijí na bytovou výstavbu 

či jiný rozvoj obce.198 

Kraje mohou písemně dle § 10 odst. 2 žádat o převod vlastnictví zemědělských 

pozemků v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, které jsou určeny pro rozvoj 

průmyslových zón, jejichž podpora byla schválena vládou.  

Dalšími osobami, jimž se dle § 10 na základě jejich žádostí zemědělské pozemky 

přednostně převádí jsou (spolu)vlastníci staveb199 na nich umístěných, pokud jsou 

oprávněnými uživateli těchto pozemků například na základě nájmu nebo pachtu. Těmto osobám 

se také převádějí sousední pozemky funkčně související se stavbou podle předchozí věty. 

Obdobně to platí i pro vlastníky staveb, které byly do nabytí účinnosti občanského zákoníku 

samostatnou věcí a které se po 31. 12. 2013 staly součástí pozemku. 

Na uvážení SPÚ je ponecháno, zda vlastníkovi stavby podle předchozího odstavce 

převede i nesousední pozemek, který je s ní funkčně spojen.  

Klíčovým pojmem pro převody zemědělských pozemků podle § 10 je funkční souvislost 

pozemku se stavbou. Dle judikatury se jedná o situaci, kdy je pozemek nezbytný k užívání 

stavby, ale i případ, kdy stavba a pozemek tvoří jeden funkční celek bez přerušení.200 Důležitá 

je skutečná funkční provázanost pozemků, ale nikoliv nutně jejich podoba a uspořádání 

v terénu.201 Pokud pozemek plní některou z funkcí spojených s užíváním nemovitosti, jako je 

například funkce rekreační, dopravně-komunikační nebo hospodářská,202 je nutné velmi 

obezřetně zvažovat, jestli je možné část takového pozemku oddělit, aniž by se některé z funkcí 

narušily. Nejvyšší soud k tomu dále uvádí: „[p]řestože ani vydání některých nemovitostí 

tvořících funkční celek v širším smyslu bez dalšího vyloučeno není, vyžaduje si mimořádně 

pečlivé zvážení konkrétních podmínek, potažmo toho, zda lze některý pozemek nebo případně 

 
197 Plochou veřejného prostranství se rozumí například náměstí, veřejná zeleň, chodníky, ulice, parky a podobně. 

Viz § 34 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení. 
198 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon 503/2012 Sb., o SPÚ. 
199 Jedná se o samostatnou nemovitou věc, která není součástí pozemku. Viz § 3055 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 
200 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 220/2014 ze dne 14. 7. 2015. 
201 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 2841/2015 ze dne 20. 12. 2016. 
202 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 5045/2015 ze dne 24. 5. 2017. 
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jeho část oddělit bez toho, aniž by byla dotčena funkční propojenost nemovitostí, a dále bez 

toho, aniž by došlo k porušení některé z funkcí, které tento soubor plní“.203  

Stejně jako SPÚ na základě písemné žádosti převede státní pozemky vlastníkům staveb 

na nich umístěných (viz výše), převede i stavbu a související majetek ve vlastnictví státu 

vlastníkovi pozemku, na němž jsou umístěny. Tímto relativně novým ustanovením chtěl 

zákonodárce navázat na § 10 odst. 3 až 5 a zákonem ošetřit i situaci opačnou, tedy že stavba ve 

vlastnictví státu stojí na pozemku třetí osoby.204 

Zákon o SPÚ v § 10a přiznává předkupní právo zřizovateli trvalého porostu, který jej 

se souhlasem SPÚ (PF ČR) zřídil na pozemku, k jehož užívání má právní titul – nájemní či 

pachtovní smlouvu na dobu určitou (nikoliv kratší než 5 let), případně pokud byl oprávněn ke 

zřízení trvalého porostu před 1. 1. 2013. Předkupní právo zákon přiznává i právnímu nástupci 

zřizovatele trvalého porostu. Při využití předkupního práva bude nabyvateli pozemek převeden 

za cenu zjištěnou podle cenového předpisu, v níž se nezohlední součásti a příslušenství 

pozemku zřízené nájemcem či pachtýřem na jeho náklady se souhlasem SPÚ (PF ČR) nebo na 

základě pravomocného územního rozhodnutí. Oceňování podle cenového předpisu je pro 

zřizovatele trvalého porostu výhodnější, než kdyby byl pozemek prodáván za tržní cenu, která 

bývá zpravidla vyšší.205 

Do 31. 12. 2018 mohli uživatelé pozemků v zahrádkových a chatových osadách 

podat písemnou žádost o převod jimi užívaných pozemků do jejich (spolu)vlastnictví, pokud se 

jednalo o zahrádkové nebo chatové osady existující před 1. 10. 1976206 nebo zřízené na základě 

územního rozhodnutí. Zákon o SPÚ v § 14 upravuje kupní cenu, za kterou se převádějí 

nemovité věci v příslušnosti hospodaření SPÚ. Nestanoví-li zákon jinak, převádějí se úplatně a 

za cenu obvyklou. Protože § 10b týkající se převodu zemědělských pozemků v zahrádkových 

a chatových osadách jinak nestanoví, platí pravidlo specifikované v § 14 i v tomto případě.207 

Bezúplatně se však s pozemkem převádí jeho příslušenství, jakož i všechny jeho součásti.  

Protože se v praxi může stát, že o stejný pozemek požádá více z výše uvedených osob, 

obsahuje zákon o SPÚ závazné pořadí, v němž se uspokojí. Přednost přede všemi ostatními 

 
203 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 2243/2020 ze dne 22. 9. 2020. 
204 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 229/2019 Sb., kterým se mění zákona č. 503/2012 Sb., o SPÚ. 
205 HANÁK, Jakub a Jana TKÁČILOVÁ. Zákon o státním pozemkovém úřadu: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2020, s. 77. 
206 Tedy před nabytím účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územní plánování a stavebním řádu. 
207 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 1905/2020 ze dne 10. 8. 2020. 
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mají uživatelé pozemků v zahrádkářských a chatových osadách, naopak poslední se uspokojuje 

obec nebo kraj. 

Převody pozemků na základě veřejné nabídky  

Byl-li pozemek třikrát marně nabídnut ve veřejné nabídce náhradních pozemků podle 

§ 11a zákona o půdě, může jej SPÚ nabídnout k prodeji ve veřejné nabídce dle § 12 zákona o 

SPÚ. Pozemek však nesmí být vyloučen z převodu ve smyslu § 6 zákona o SPÚ. 

Na úřední desce zveřejní SPÚ oznámení o zahájení veřejné nabídky, v němž jsou 

specifikované nabízené pozemky a požadovaná cena. Do jednoho měsíce od zveřejnění mohou 

o nabízené zemědělské pozemky žádat fyzické a právnické osoby - zemědělští podnikatelé, 

kteří buď provozují zemědělskou výrobu na minimální rozloze 10 ha po dobu nejméně 36 

měsíců ve stejném nebo sousedním katastrálním území, v němž se nachází nabízený pozemek, 

o nějž mají zájem, a nebo vlastní zemědělskou půdu o minimální rozloze 10 ha ve stejném nebo 

sousedním katastrálním území, v němž se nachází nabízený pozemek a zároveň na území ČR 

provozují zemědělskou výrobu nejméně po dobu 36 měsíců.  

Pokud jsou do veřejné nabídky zařazeny pozemky v zastavěné nebo zastavitelné ploše 

obce, převádějí se za cenu obvyklou, jinak se cena stanovuje podle přiřazené hodnoty BPEJ. 

Není-li pozemek bonitován, použije se zjištěná průměrná cena v příslušném katastrálním 

území. Zvlášť se pak oceňuje příslušenství pozemku, jakož i všechny jeho součásti. 

Zákonodárce stanovil, že se k ocenění použije cenový předpis platný k poslednímu dni 

předcházejícího roku před vyhlášením veřejné nabídky. Pro rok 2021 je tímto předpisem 

oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. ve znění účinném od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2020.  

V případě, že více osob podá žádost o stejný pozemek, jsou vyzvány k nabídnutí vyšší 

ceny, než která byla uvedena v oznámení o zahájení veřejné nabídky. Pozemek získá ten 

zájemce, který nabídl více. 

Přednost před ostatními zájemci však mají osoby uvedené v § 10 (viz výše) a osoba, 

která má nabízený pozemek v nájmu či pachtu nepřetržitě po minimální dobu 36 měsíců. Pokud 

by splňovala tuto podmínku k více pozemkům nabízeným k převodu, lze ji přednostně převést 

pouze 70 procent výměry takových pozemků. Splnila-li by podmínku pouze ve vztahu 

k jednomu pozemku, omezení se neuplatní.  
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V historii těchto nabídek na internetových stránkách SPÚ jsou záznamy pouze o dvou 

uskutečněných, přičemž poslední nabídka k prodeji pozemků podle § 12 zveřejněná SPÚ je ze 

dne 10. 11. 2014. Z toho lze usuzovat, že se v praxi nejedná o příliš využívaný institut.  

Prodej nemovitých věcí a souvisejícího majetku ve veřejné soutěži o 

nejvhodnější nabídku  

Posledním druhem úplatných převodů prováděných SPÚ je prodej nemovité věci ve 

veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku. K prodeji zemědělského pozemku, na němž nejsou 

umístěny žádné stavby podle § 13 zákona o SPÚ lze přistoupit až v případě, že byl marně 

nabídnut k prodeji podle § 12 (viz výše). Stavby a související majetek, s nímž je příslušný 

hospodařit SPÚ lze výše uvedeným způsobem prodat, pokud k nim vlastník pozemku neuplatní 

předkupní právo (viz výše). Zemědělské pozemky, jejichž součástí jsou stavby, lze postupem 

dle § 13 prodat na rozdíl od předchozích bez omezení. 

SPÚ zveřejní na úřední desce oznámení o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku, kde 

specifikuje nabízené nemovitosti a určí jejich obvyklou cenu. Ve všech případech uvedených 

v předcházejícím odstavci je pro určení vítěze rozhodující výše nabídnuté kupní ceny.  

Stejně jako v případě převodů na základě veřejné nabídky, ani v tomto případě se 

nejedná o využívaný institut. Na úřední desce nebyla dle internetových stránek SPÚ zveřejněna 

ani jediná taková soutěž. 

4.3. Státní půdní rezerva 

Vytvořit rezervu státní půdy uložila PF ČR novela č. 299/2009 Sb. Dle důvodové zprávy 

tato rezerva měla předejít složitému získávání pozemků například pro stavby dopravní 

infrastruktury či uskutečňování jiných vládních rozvojových programů jejich vykupováním 

nebo vyvlastňováním.208 Zařazením do rezervy tak měly být pozemky chráněné před jejich 

prodejem. Pozemky určené pro státní rezervu byly specifikovány pomocí nařízení vlády. Až do 

roku 2014 byly součástí státní rezervy půdy i pozemky určené pro realizaci pozemkových 

úprav, ale přijetím nařízení vlády č. 218/2014 Sb.209 byly tyto pozemky ze seznamu vypuštěny. 

Poslední vládní nařízení upravující rezervu státní půdy bylo zrušeno v roce 2019.210 

 
208 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 299/2009 Sb, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
209 Viz nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových 

programů státu. 
210 Viz nařízení vlády č. 65/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních 

pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu. 
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V roce 2016 došlo novelou zákona o SPÚ k zásadní změně koncepce státní půdní 

rezervy. Nově bylo SPÚ uloženo, aby trvale udržoval minimální výměru pozemků v rezervě 

určené pro výkon působnosti SPÚ (rezervě A) nad 50 000 ha, a tedy aby ji aktivně doplňoval 

pomocí směn a koupí pozemků. Významným posunem v realizaci této povinnosti bylo přijetí 

novely č. 229/2019 Sb.211 Zákonodárce totiž umožnil SPÚ nabývat pozemky pro udržení a 

vytváření státní půdní rezervy za cenu obvyklou, čímž se stal konkurenceschopným na trhu 

s nemovitostmi. 

Státní pozemkový úřad vede a spravuje rezervu A a rezervu B. Rezerva A slouží pro 

výkon působnosti SPÚ (například pro realizaci pozemkových úprav) a rezerva B je určená pro 

realizaci rozvojových programů schválených vládou. Patří do ní pozemky o jejichž přesunu 

z rezervy A do rezervy B bylo rozhodnuto ve správním řízení a také pozemky, které tvořily 

rezervu státní půdy podle nařízení vlády č. 218/2014 Sb.212  

Stav obou rezerv sleduje a vyhodnocuje OSMS, který pravidelně provádí aktualizace 

jejich stavu ve spolupráci s dalšími organizačními jednotkami. 

Doplňování rezervy státní půdy se děje, jak bylo shora řečeno, zejména směnou a koupí. 

Může se jednat o (bez)úplatné nabývání od jiných organizačních složek státu a od státních 

podniků mimo režim zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. Dále o (bez)úplatné nabývání 

pozemků od nestátních subjektů, nabývání pozemků dle § 9 odst. 16 zákona o pozemkových 

úpravách, bezúplatné nabytí dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a také o směnu a koupi 

dle § 3 zákona o SPÚ. 

Dokud jsou pozemky zařazeny do rezervy A, je možné je převádět na jiné osoby. Po 

zahájení správního řízení o převodu pozemků do rezervy B nesmí být provedena změna 

příslušnosti k hospodaření s takovými pozemky ani uskutečněny nárokové i nenárokové 

převody. 

Má-li být pozemek převeden z rezervy A do rezervy B, musí o tom být vydáno ze strany 

SPÚ rozhodnutí ve správním řízení. Ačkoliv se jedná o řízení z moci úřední, je zpravidla 

zahajováno na základě podnětu některého z ústředních správních úřadů. Po obdržení podnětu 

KPÚ prověřují, zda pozemek není dotčen nějakou překážkou, která by bránila jeho zařazení do 

rezervy B. Takovou překážkou může být například zahájené řízení o vydání pozemku podle 

 
211 Viz zákon č. 229/2019 Sb., kterým se mění zákon 503/2012 Sb., o SPÚ. 
212 Viz nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových 

programů státu. 
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zákona o půdě, podaná žádost o nárokový převod pozemku podle zákona o SPÚ nebo zařazení 

pozemku do veřejné nabídky náhradních pozemků dle § 11a zákona o půdě.  

Pokud jsou splněny všechny podmínky213 pro zahájení správního řízení, které se řídí 

správním řádem, o převodu do rezervy B, vyrozumí o jeho zahájení OSMS účastníky řízení. Na 

základě shromážděných podkladů vydá OSMS rozhodnutí, proti němuž je možné do 15 dnů 

podat odvolání.214  

Po nabytí právní moci podá úřad u příslušného katastrálního úřadu návrh na zápis 

poznámky o zařazení předmětných pozemků do rezervy B státní půdy.215 

Pokud má být pozemek, který je veden v rezervě B, využit pro uskutečnění rozvojového 

programu schváleného vládou, převede jej SPÚ bezúplatně do příslušnosti hospodaření 

subjektu, který o jeho převod za tímto účelem požádal. Aby k tomu mohlo dojít, musí být SPÚ 

předloženo pravomocné rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva, 

nebo společné povolení. Při extenzivním výkladu je možné převod uskutečnit také na základě 

regulačního plánu či rozhodnutí o změně využití území.216 

Nebude-li pozemek zařazený v rezervě B nakonec využit při uskutečnění rozvojového 

programu, převede jej SPÚ opět na základě pravomocného správního rozhodnutí zpět do 

rezervy A. 

4.3.1. Shrnutí 

Dělení půdní rezervy na rezervu A a rezervu B považuji za vhodně zvolenou strategii. 

Pravděpodobně by nebyl zásadní problém, pokud by existoval pouze jednotný soubor 

rezervních pozemků, mohlo by to však vést k nepřehlednosti a určité netransparentnosti. U 

jednotlivých pozemků by totiž stejně bylo nutné vést evidenci toho, jestli jsou dotčeny návrhem 

realizace vládních rozvojových programů či nikoliv, neboť takové pozemky jsou vyloučeny 

z nakládání, a nelze je tak převádět na jiné osoby. Protože se údaj o zařazení pozemku do 

rezervy B zapisuje do katastru nemovitostí, kam každý může nahlédnout, je blokace takového 

 
213 Pozemek je veden v rezervě A, není dotčen žádnou z překážek bránící jeho převodu do rezervy B a existuje 

vládou schválený rozvojový program, pro jehož uskutečnění je pozemek potřebný. 
214 Viz Metodický pokyn MP 2/23, Tvorba a správa rezervy státních pozemků ve znění změny č. 3 ze dne 1. 1. 

2021 získaný na základě žádosti o jeho poskytnutí ze strany SPÚ ke studijním účelům. 
215 Viz § 3 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o SPÚ. 
216 HANÁK, Jakub a Jana TKÁČILOVÁ. Zákon o státním pozemkovém úřadu: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2020, s. 27-28. 
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pozemku zcela zřejmá. To například usnadňuje výběr náhradních pozemků restituentům či 

žadatelům o úplatné a bezúplatné převody.  

Přednost státu před všemi potencionálními žadateli také zajišťuje určitou jistotu, že 

potřebné pozemky budou k dispozici. Na druhou stranu bývají blokovány i pozemky, které se 

nakonec nevyužijí, neboť jejich přesun do rezervy B není podmíněn předložením 

pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, územního souhlasu, veřejnoprávní smlouvy nebo 

společného povolení, jako je tomu u převodů pozemků z rezervy B konkrétním žadatelským 

subjektům. Takto lze zablokovat například lukrativní pozemky, jichž se sice týká rozvojový 

program schválený vládou, ale nutně to neznamená, že se opravdu uskuteční. Příkladem by 

mohlo být plánované budování vládní čtvrti v Letňanech. Právě zařazením těchto pozemků do 

rezervy B se „chrání“ před jejich vydáním oprávněným osobám. 

Plnění úkolu vytvářet, a především udržovat rezervu státní půdy uloženého SPÚ 

zákonem bylo dle mého názoru značně ulehčeno novelou z roku 2019, která nově umožňuje 

nabývat pozemky za obvyklou cenu. Přesto si myslím, že problémem nadále zůstane relativní 

nedostatek půdy nabízené na trhu s nemovitostmi.
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5. Pozemkové úpravy 

Ač by se tak na první pohled mohlo zdát, pozemkové úpravy nejsou novým nástrojem. 

Ve střední Evropě, a potažmo v České republice, mají relativně dlouhou tradici. Jejich historie 

na našem území sahá zhruba do poloviny 19. století. Toto období je typické existencí 

malozemědělců, kteří vlastnili a obhospodařovali zemědělskou půdu do rozlohy pěti hektarů. 

Ačkoliv se jednalo zhruba o 80 procent všech zemědělců na našem území, spravovali pouze 17 

procent celkové rozlohy veškeré zemědělské půdy. Protože byly jejich drobné pozemky 

rozptýleny po krajině nebo například neměly vhodný přístup, jejich obdělávání bylo časově i 

technicky velmi náročné. Nároky na zintenzivnění zemědělské výroby a s tím spojené zvýšení 

tržní konkurenceschopnosti vedly nevyhnutelně k zavedení nástroje, jenž by pomohl odstranit 

výše zmíněné překážky, které bránily racionálnímu hospodaření.217 Zákonem č. 92/1883 

říšského zákoníku o scelování pozemků byl položen základ legální úpravy, který měl sloužit 

jako rámcový předpis pro přijetí navazujících zemských zákonů.  

Scelování pozemků podle tohoto původního modelu probíhalo, především na Moravě, 

až do roku 1948, kdy byl přijat zákon č. 47/1948 Sb., o některých technicko-hospodářských 

úpravách pozemků.218 Účelem tohoto zákona bylo hlavně vytváření větších hospodářských 

celků, které měly sloužit k usnadnění výstavby a zvýšení výnosnosti zemědělství. Tento zákon 

byl později nahrazen zákonem č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických 

úprav pozemků. Na základě této právní úpravy začalo vytváření obrovských hospodářských 

celků sloužících tehdejším zemědělským a lesním družstvům. Z hlediska ochrany přírody a 

krajiny to vedlo „(…) i k rušení dosavadní sítě polních cest a velmi často i k likvidaci 

krajinotvorných prvků v zemědělsky využívané krajině (rušení remízků, větrolamů, kácení 

dřevin rostoucích do té doby jak podél těchto cest, tak i v blízkosti nebo přímo na zemědělsky 

využívaných pozemcích).“219 Změnu v koncepci pozemkových úprav přinesl revoluční rok 

1989. Prvním přijatým zákonem, který tuto problematiku upravoval byl zákon ČNR 

č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, který byl následně 

nahrazen doposud platným, i když mnohokrát novelizovaným zákonem č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 

 
217 Historie a vývoj pozemkových úprav. In: Spucr.cz [online]. [cit. 14.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/verejna-vystoupeni/historie-a-vyvoj-pozemkovych-uprav.html 
218 BUMBA, Jan. České katastry od 11. do 21. století. Praha: Grada, 2007, s. 94-95. 
219 PRŮCHOVÁ, Ivana. Pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny z pohledu práva. ACTA 

UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 2. 2015, 61(2), s. 18. 
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V roce 2013 současně se vznikem SPÚ byly pozemkové úpravy svěřeny do jeho 

působnosti.  

5.1. Charakteristika pozemkových úprav 

Pozemkové úpravy slouží k uspořádání lesních a zemědělských pozemků, jakož i 

vlastnických vztahů a věcných břemen k nim tak, aby je bylo možné racionálně využívat nejen 

k hospodaření, ale i pro potřeby přírody a krajiny. Pomocí PÚ se dle § 2 zákona o PÚ mimo 

jiné zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života v rurálních oblastech, zlepšení životního 

prostředí i konkurenceschopnosti zemědělství, ochranu půdního fondu a zvyšuje se ekologická 

stabilita krajiny. 

Jsou tedy komplexním nástrojem, pomocí něhož je možné uspořádat vlastnická práva 

v obvodu, kde jsou prováděny, přičemž v rámci tohoto procesu zanikají původní pozemky a 

vznikají pozemky nové.220 Směna vlastnických práv musí být provedena v jeden okamžik, aby 

se předešlo nežádoucímu stavu, kdy by k jednomu pozemku mělo plné vlastnické právo několik 

osob najednou.221 Okamžik nabytí vlastnického práva na základě rozhodnutí správního úřadu 

se vztahuje k nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 

případně k datu v něm určenému, kterou nabývá dnem doručení veřejnou vyhláškou. Toto 

rozhodnutí pak představuje originární způsob nabytí vlastnického práva a je možné jej 

napadnout pouze správní žalobou podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.222 Vydání 

rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv však předchází ještě rozhodnutí o 

schválení návrhu pozemkových úprav, které pro něj představuje závazný podklad. SPÚ schválí 

návrh pozemkových úprav pouze v případě, pokud s ním vysloví souhlas vlastníci alespoň 

šedesáti procent celkové výměry dotčených pozemků. 

Řízení o pozemkových úpravách je správním řízením sui generis zahajovaným z moci 

úřední, a to ve veřejném zájmu223 zpravidla na základě podaných požadavků. Pokud SPÚ 

shledá, že předložený požadavek je naléhavý, důvodný a účelný, zahájí řízení o PÚ. V případě, 

že se k takovému požadavku připojí vlastníci pozemků nadpoloviční většiny výměry 

zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území, zahájí řízení o PÚ vždy. Mimo výše 

uvedeného důvodu pro zahájení řízení o pozemkových úpravách existují ještě dva. Jedním 

 
220 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22Cdo 598/2014 ze dne 26. 1. 2016. 
221 Viz nález ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 34/97 ze dne 27. 5. 1998. 
222 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30Cdo 1748/2007; 30Cdo 4802/2007 ze dne 21. 11. 2007. 
223 Veřejný zájem je dovozován mimo jiné ze skutečnosti, že náklady na pozemkové úpravy jsou hrazeny ze strany 

státu. Blíže usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22Cdo 598/2014 ze dne 26. 1. 2016. 



 70 

z nich je zahájení řízení v důsledku stavební činnosti typicky dopravní infrastruktury, druhým 

je poté nutnost vytvořit v krajině protipovodňová a protierozní opatření, která napomáhají 

zabránění vzniku škod.224 

Stát se na pozemkových úpravách podílí z toho důvodu, že se jedná o velmi náročný 

proces, kterého by nebylo možné docílit pouze soukromoprávní dohodou všech potencionálních 

účastníků, neboť pravděpodobnost, že by se mezi nimi našla stoprocentní shoda se limitně blíží 

nule.225 Naopak v případě, že je PÚ možno uskutečnit v celém katastrálním území bez souhlasu 

všech vlastníků půdy, je celý proces velmi usnadněn a urychlen. Neznamená to však, že by 

dotčeným vlastníkům nenáležela žádná ochrana. Ústavní soud ve svém nálezu 

dovodil, že: „pozemkové úpravy většinou nepředstavují vyvlastnění v pravém slova smyslu, 

protože v podstatě jsou hromadnou dobrovolnou směnou vlastnických práv dotčených 

vlastníků. Nicméně pro tu skupinu vlastníků, která s prováděnými úpravami nesouhlasí, jsou 

ústavní pravidla platná pro vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva krajním 

kritériem ochrany jejich vlastnictví. Ústavní soud konstatuje, že pozemkové úpravy se provádějí 

ve veřejném zájmu, na základě zákona a je na příslušných orgánech, aby – v souladu s čl. 11 

odst. 4 Listiny základních práv a svobod – striktně zajistily právo na adekvátní náhradu.“226 

Domnívám se, že v této otázce zaujal Ústavní soud správné stanovisko, neboť o co 

jiného než o vyvlastnění by se v případě nesouhlasu s provedením pozemkových úprav jednalo? 

Chápeme-li vyvlastnění jako odnětí či omezení vlastnického práva, lze paralelu nalézt i 

v případě PÚ. O vyvlastnění ve smyslu zákona č. 184/2006 Sb., odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě se tedy ve vztahu k osobám, které nesouhlasily 

s jejich provedením, dle mého názoru jedná. Kromě toho i stavební zákon mezi účely 

vyvlastnění řadí budování veřejně prospěšných opatření sloužících mimo jiné ke zvyšování 

retenčních schopností krajiny či založení prvků územního systému ekologické stability, které 

se v rámci PÚ budují. 

Účastníky řízení o pozemkových úpravách speciálně upravuje zákon o PÚ v § 5. Jsou 

jimi vlastníci pozemků dotčených řešením PÚ a jiné FO a PO, jejichž vlastnická nebo jiná věcná 

práva mohou být přímo dotčena. V případě, že jsou PÚ zahájeny v důsledku stavební činnosti, 

je účastníkem stavebník. Dalším účastníkem je obec v jejímž katastrálním území je obvod 

pozemkových úprav. K řízení také mohou do 30 dnů od výzvy příslušné pobočky KPÚ 

 
224 Pozemkové úpravy „krok za krokem“. 2. aktualizované vydání. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, s. 9. 
225 FRANKOVÁ, Martina. Úvod do pozemkového práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, s. 189-190. 
226 Viz nález ústavního soudu sp. zn.Pl.ÚS 34/97 ze dne 27. 5. 1998. 
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přistoupit obce, jejichž územní obvod sousedí s pozemky v obvodu pozemkových úprav. 

Postavení účastníků řízení lze podle Průchové přiznat i občanským sdružením dle § 70 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), 

jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny.227 Tento názor však vychází 

ze znění § 70 před jeho novelou zákonem č. 225/2017 Sb. Spolky sice stále mají právo být 

informovány o zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy na 

ochraně přírody a krajiny a zároveň mají právo se těchto řízení účastnit, pokud svou účast 

správnímu úřadu oznámí, ovšem pouze pokud se jedná o správní řízení podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Řízení o pozemkových úpravách je správním řízením a nepochybně se 

významně dotýká ochrany přírody a krajiny, ale není řízením podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny, a tak možnost účasti zmíněných spolků již nelze ze znění zákona dovodit. 

Nedomnívám se však, že by to v případě PÚ bylo zvlášť problematické. Přeci jen je jejich 

účelem mimo jiné také zvyšování ekologické stability krajiny či ochrana a zúrodnění ZPF. 

Předmětem PÚ jsou dle § 3 zákona o PÚ všechny pozemky v území dotčeném 

pozemkovými úpravami tvořeném jedním nebo více celky v jednom katastrálním území, jinak 

nazývané obvod pozemkových úprav. Pokud je to nutné, lze do řízení zahrnout i navazující 

pozemky ze sousedního katastrálního území a za určitých okolností může obvod pozemkových 

úprav tvořit více na sebe navazujících katastrálních území.  

Některé pozemky lze však do PÚ zařadit pouze se souhlasem jejich vlastníka a 

příslušného správního úřadu. Takovými pozemky jsou pozemky určené pro obranu státu a 

pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů. Pozemky zařazené do rezervy B státní půdy 

mohou být řešeny v rámci PÚ pouze se souhlasem příslušného správního úřadu. Naopak 

pozemky zastavěné stavbou ve vlastnictví osoby rozdílné od státu a s ní funkčně související 

pozemky jako jsou zahrady, přístupové cesty apod. lze do pozemkových úprav zařadit pouze 

se souhlasem jejich vlastníka. Stejné pravidlo platí pro pozemky, na nichž se nacházejí veřejná 

i neveřejná pohřebiště a pozemky v zastavěných územích nebo zastavitelných plochách. 

Zvláštní režim se uplatní u pozemků ve vlastnictví České republiky, které byly 

historicky majetkem církví a náboženských společností. Dokud nebudou v katastru nemovitostí 

zapsána práva vyplívající z listin o vydání těchto pozemků dle zákona o majetkovém vyrovnání, 

vedou se v samostatné evidenci a s těmito pozemky se dále nakládá odděleně od ostatních ve 

 
227 PRŮCHOVÁ, Ivana. Pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny z pohledu práva. ACTA UNIVERSITATIS 

CAROLINAE – IURIDICA 2. 2015, 61(2), 17-24. 
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vlastnictví státu. Takové pozemky nelze použít na společná zařízení, ale lze na nich provádět 

pozemkové úpravy. Na nově vzniklé pozemky se poté hledí jako na původní majetek církví a 

náboženských společností ve smyslu § 2 a § 6 zákona o majetkovém vyrovnání. Může se však 

stát, že s výše uvedenými pozemky není z nějakého důvodu nakládáno odděleně, jak 

předpokládá zákon o PÚ v § 3 odst. 4, ale jsou použity v rámci pozemkových úprav spolu 

s ostatními pozemky ve vlastnictví státu. V takovém případě nenastane fikce uvedená v § 3 

odst. 4, a nelze tedy na žádný z nově vzniklých pozemků nahlížet jako na původní církevní 

vlastnictví. Jedná se o vadu řízení, kterou je možno uplatnit pouze před správními soudy.228  

SPÚ se trvale potýká s nedostatkem pozemků využitelných k provádění pozemkových 

úprav. Jedním z prostředků, jak je může získat, je jejich vykupování ve prospěch státu 

v průběhu PÚ, případně též vykupování spoluvlastnických podílů k nim. SPÚ může potřebné 

pozemky přijmout i jako dar. Do konce roku 2020 platilo, že při vykupování se za tyto pozemky 

jejich vlastníkům vyplácela pouze cena zjištěná dle oceňovacího předpisu, tedy cena úřední. Za 

tuto cenu však nebyli vlastníci ochotní pozemky prodávat a toto ustanovení tak neplnilo svůj 

účel. Novelou č. 481/2020 Sb. byl tento problém částečně odstraněn, neboť nově může SPÚ 

potřebné pozemky vykupovat za cenu v místě a čase obvyklou. Otázkou však nadále zůstává, 

zda vlastníci budou chtít své pozemky prodat, s čímž nelze bez dalšího počítat. Navíc se 

vykupováním potřebných pozemků zvyšují již tak vysoké náklady na provádění PÚ. 

Zákon o SPÚ v § 2 odst. 6 určuje, že k vedení řízení o pozemkových úpravách a k 

rozhodnutí v prvním stupni jsou příslušné pobočky KPÚ. Jejich působnost odpovídá jednomu 

nebo více okresům. Příslušnost konkrétní pobočky KPÚ se určuje podle katastrálního území, 

v němž je obvod pozemkových úprav, tedy území, které má být pozemkovou úpravou dotčeno. 

Činnosti, které vykonává SPÚ vyjmenovává zákon v § 19 zákona o PÚ. Zákon dále dělí dle § 1 

činnosti v rámci řízení o PÚ na ty, které vykonávají pobočky KPÚ, a ty, které vykonává ústředí 

SPÚ. Ústředí SPÚ je například příslušné, nestanoví-li zákon jinak, k rozhodování o odvolání 

proti rozhodnutí poboček KPÚ, přijetí peněžní částky dle § 10 zákona o PÚ, dává souhlas ke 

změně druhu nebo způsobu využití pozemku podle § 12 odst. 6, uděluje oprávnění o odborné 

způsobilosti k provádění pozemkových úprav nebo dává souhlas k tomu, že obvod 

pozemkových úprav může tvořit i více než jedno katastrální území. Pobočky KPÚ rozhodují 

kromě schválení návrhu pozemkových úprav například o finanční náhradě podle § 9 odst. 16, 

při jednoduchých pozemkových úpravách o určení hranic pozemků nebo například zabezpečují 

 
228 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 2255/2017 ze dne 6. 2. 2018. 
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vytyčení pozemků po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv.  

Postup při provádění pozemkových úprav a další podrobnosti upravuje vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 13/2014 Sb. Tato vyhláška nebyla od jejího přijetí ani jednou 

novelizována, ačkoliv samotný zákon o pozemkových úpravách byl od té doby novelizován již 

sedmkrát. Z tohoto důvodu se při provádění pozemkových úprav spíše vychází z metodického 

pokynu SPÚ, který je jako jeden z mála vnitřních předpisů veřejně dostupný na internetových 

stránkách úřadu a z výše uvedené vyhlášky vychází.229  

Pozemkové úpravy se podle formy, kterou se provádějí, dělí na jednoduché a 

komplexní. Jednoduché pozemkové úpravy jsou účelovým řešením prováděným, pokud se 

týkají pouze části katastrálního území nebo například pokud účelem takových PÚ je urychlení 

umístění a realizace opatření reagujících na aktuální potřeby či je nutné rychle vytvořit vhodné 

podmínky pro obhospodařování konkrétních pozemků. Může se jednat například o vytvoření 

přístupových cest nebo o realizaci lokálního protierozního nebo protipovodňového opatření. 

V případě jednoduchých PÚ není nutné na rozdíl od komplexních PÚ vždy zpracovávat plán 

společných zařízení. Komplexní pozemkové úpravy jsou naopak, jak napovídá jejich název, 

komplexním, tedy celistvým řešením rozsáhlého území – zpravidla jednoho katastru. Řeší se 

jimi uceleně všechny v úvahu připadající vztahy včetně majetkoprávních, krajinotvorných a 

ekologických.230 Náročnost zpracování komplexních PÚ je mnohem vyšší než u jednoduchých 

PÚ, a zároveň se jedná o zákonem preferovanou formu, neboť umožnuje ucelené prostorové a 

funkční uspořádání pozemků nejen s ohledem na hospodářské potřeby, nýbrž i na potřeby 

přírody a krajiny.231  

Pozemkové úpravy mají význam jak pro vlastníky a uživatele dotčených pozemků, tak 

pro obce v jejichž katastrálním území se realizují. Nezanedbatelný je jejich význam také pro 

katastr nemovitostí. 

Mezi hlavní významy pro vlastníky dotčených pozemků patří zpřístupnění pozemků, 

jejich nové vyměření a upřesnění polohy, možnost scelit pozemky a zároveň optimalizovat 

 
229 HANÁK, Jakub a Jana TKÁČILOVÁ. Zákon o státním pozemkovém úřadu: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2020, s. 7-8. 
230 PEKÁREK, Milan. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 253. 
231 Metodický návod k provádění pozemkových úprav MN 01/2016, změna č. 4, (1.3.2020). In: Spucr.cz [online]. 

[cit. 14.04.2021]. Dostupné z: https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/pravni-predpisy-a-metodiky/metodicky-

navod-k-provadeni-pozemkovych-uprav-a-technicky-standard-planu-spolecnych-zarizeni 
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jejich tvar, tedy vytvoření podmínek pro racionální hospodaření s půdou a zvýšení efektivity 

jejího využití. 

Přínos pozemkových úprav pro obce je spatřován například v ochraně jejich území 

realizací protipovodňových a protierozních opatření, zvýšení prostupnosti krajiny pomocí 

vybudovaných polních cest, realizací prvků územního systému ekologické stability, zlepšení 

retenční schopnosti krajiny, ale i v dohledání doposud neznámého majetku obcí. 

Přínosem PÚ pro katastr nemovitostí je především vznik digitální mapy dotčeného 

území, na jejímž základě je možné do katastru zavést přesné údaje o polohách i výměrách 

jednotlivých pozemků. Dále jsou odstraněny pozemky vedené ve zjednodušené evidenci PK a 

duplicitní vlastnictví. Mimo to dochází také k obnově katastrálního operátu.232 Jeho obnovu 

v zastavěných územích provádějí katastrální úřady pomocí nového mapování, ovšem 

pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro zpřesnění katastrálních map na větších 

územních celcích v extravilánech.233  

5.2. Pozemkové úpravy jako aktivní nástroj ochrany přírody a krajiny 

Zákon o pozemkových úpravách v § 2 jako primární cíl pozemkových úprav uvádí 

racionální uspořádání pozemků v prostoru tak, aby se vytvořily vhodné podmínky pro jejich 

obhospodařování. Sekundárním, z hlediska ochrany přírody a krajiny však mnohem 

důležitějším účelem je dle dikce zákona mimo jiné ochrana a zúrodnění půdního fondu, 

diverzifikace hospodářské činnosti, zvyšování ekologické stability či vodní hospodářství 

předcházející excesivní stavům jako jsou povodně a sucho. V tomto ohledu se dá o 

pozemkových úpravách tedy hovořit jako o komplexním nástroji, který má nejen zajistit takový 

stav využití území, jenž nebude poškozovat životní prostředí, ale který i sám přispívá 

k vytváření diverzifikované krajiny, jež je schopná sama zachovávat své přirozené vlastnosti a 

funkce. Vztah pozemkových úprav a ochrany přírody a krajiny lze spatřit i v zákoně o ochraně 

přírody a krajiny, který v § 2 stanoví, že ochrana podle tohoto zákona se mimo jiné zajišťuje 

účastí na ochraně ZPF, zejména při pozemkových úpravách. 234  

 
232 Pozemkové úpravy: Nástroj pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru. 5. doplněné vydání. Praha: Státní 

pozemkový úřad, 2014, s. 5-7. 
233 Obnova katastrálního operátu novým mapováním. In: Cuzk.cz [online]. [cit. 20.04.2021]. Dostupné z: 

https://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Obnova-katastralniho-operatu-a-povinnosti-vlastnik.aspx 
234 PRŮCHOVÁ, Ivana. Pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny z pohledu práva. ACTA UNIVERSITATIS 

CAROLINAE – IURIDICA 2. 2015, 61(2), 17-24. 
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Jedním z nástrojů ochrany ZPF je bonitační informační systém spravovaný SPÚ. Jedná 

se o systém hodnocení půdy a jejího následného oceňování podle její úrodnosti (viz kapitola 

2.2.). Je založen na diferenciaci půdy podle klimatických podmínek, sklonitosti pozemku, 

expozici pozemku ke světovým stranám, hlavní půdní jednotky (např. černozemě, hnědozemě, 

šedozemě a jejich modifikace) či hloubky půdy. Při aktualizaci BPEJ se mimo jiné zjišťuje a 

vyhodnocuje, zda nedošlo k podstatným změnám například v důsledku povodně, sesuvu půdy 

nebo výrazné degradaci půdy erozí.235 Jelikož je zemědělská půda oceňována podle hodnoty 

BPEJ, jedná se o motivaci jejích vlastníků k tomu, aby s půdou zacházeli takovým způsobem, 

který zajistí její udržení v co nejvyšší kvalitě na co největším území. 

Česká krajina je již na první pohled územím značně ovlivněným antropogenními vlivy. 

Ať již stylem hospodaření zemědělských družstev před rokem 1989 anebo současným 

intenzivním monokulturním zemědělstvím, které na něj bezmyšlenkovitě navázalo. Taková 

krajina není z hlediska biologické rozmanitosti a stability trvale udržitelná a klesá její 

produktivita. Ke zvrácení tohoto trendu přispívají právě pozemkové úpravy, neboť navrácením 

stabilizačních prvků do krajiny lze opět dosáhnout přírodní rovnováhy nebo se jí alespoň 

přiblížit. 

Ke shora uvedeným účelům jsou při pozemkových úpravách využívány především 

prvky systémů ekologické stability jako jsou biokoridory, biocentra a interakční prvky a dále 

také protierozní a vodohospodářská opatření. Kromě toho jsou během pozemkových úprav 

rovněž navrhována opatření ke zpřístupnění pozemků, která však mají často i další funkce, 

například protierozní. Dohromady pak tvoří takzvaná společná zařízení, která bývají 

označována za páteř technického řešení pozemkových úprav.236 Zákon o pozemkových 

úpravách v § 9 odst. 8 obsahuje demonstrativní výčet druhů společných zařízení. Lze shrnout, 

že kromě zpřístupnění pozemků slouží také k co největší eliminaci negativních jevů v přírodě, 

jako jsou větrná a vodní eroze, sucho či výše zmíněná malá rozmanitost krajiny. Zpracování 

plánů společného zařízení předchází dle § 9 zákona o pozemkových úpravách plánu nového 

uspořádání pozemků. K tomuto plánu se dle § 9 odst. 10 vyjadřují závazným stanoviskem 

dotčené orgány, a to do 30 dnů od jeho předložení ze strany pobočky KPÚ. Zákon o PÚ přiznává 

v § 6 postavení dotčeného orgánu, mimo jiné, orgánu územního plánování, orgánu ochrany 

 
235 Viz vyhláška Ministerstva zemědělství č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických 

jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci. 
236 KAULICH, Kamil. Komplexní pozemkové úpravy jako nástroj k vytváření ÚSES. Ochrana přírody. 2012, 

(zvláštní číslo), 28-30. 
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přírody, orgánu státní správy lesů, stavebnímu úřadu, vodohospodářskému orgánu a orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu.  

V České republice je zhruba 12 000 katastrálních území, v nichž je třeba provést 

pozemkové úpravy, přičemž v roce 2020 byly pozemkové úpravy rozpracovány či dokončeny 

celkem ve 4 156 katastrálních územích. Jedná se o 42 procent z celkové výměry ZPF, tedy 

kolem 1 760 000 ha.237 Jako průměrná doba trvání celého procesu od zadání projektu do zapsání 

práv do katastru nemovitostí jsou uváděny čtyři roky, často se však tato doba prodlužuje,238 

neboť i při samotné iniciaci pozemkových úprav může zabrat jeden až dva roky, než se podaří 

shromáždit potřebné zájemce o jejich provedení. 

5.2.1. Územní systémy ekologické stability (dále jen „ÚSES“) 

Územní systém ekologické stability je nástrojem obecné ochrany přírody a v zákoně o 

ochraně přírody a krajiny v § 3 odst. 1 písm. a) definován jako „vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu.“ 

Podkladem pro plánování a následnou realizaci pozemkových úprav je plán systému 

ekologické stability, v němž orgán ochrany přírody vymezí systémy ekologické stability na 

místní, regionální i nadregionální úrovni. Jeho součástí je i vymezení tzv. skladebních částí, 

které je možno dělit na biocentra, biokoridory a interakční prvky.239  

Biocentra jsou definována ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. Jedná se biotopy či jejich 

soubory, které umožňují trvalou existenci přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémů. 

Jednotlivá biocentra jsou za účelem zvýšení jejich odolnosti vůči vnějším vlivům a zásahům 

propojována takzvanými biokoridory. Ty slouží mimo jiné k umožnění migrace organismů, a 

tedy zvýšení prostupnosti krajiny.240 Posledním skladebným prvkem ÚSES jsou interakční 

 
237 Koncepce pozemkových úprav na období let 2021-2025. In Spucr.cz [online]. [cit. 20.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/statni-pozemkovy-urad-vydal-koncepci-pozemkovych-

uprav.html 
238 Podněty ke zrychlení procesu pozemkových úprav v ČR. In Asociacepu.cz [online]. [cit. 20.05.2021]. Dostupné 

z: https://asociacepu.cz/?p=75 
239 Plán ÚSES. In Mzp.cz [online]. [cit. 14.04.2021]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/plan_uses_vysvetleni 
240 SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. 2. vydání. Praha: Naděžda Skleničková, 2003, s. 149-153. 
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prvky. Ty nemusí být nutně propojeny s biokoridory a biocentry, ale slouží ke zprostředkování 

jejich pozitivního působení na krajinu do větší vzdálenosti.241  

 Jedním ze společných zařízení plánovaných a následně budovaných v rámci 

pozemkových úprav jsou právě ÚSES místní úrovně uvedené v § 9 odst. 8 písm. d) zákona o 

PÚ. Jedná se například o terénní úpravy a výsadbu trvalé vegetace jako jsou aleje, jednotlivé 

stromy a keře, tvorbu mezí anebo remízků, zatravňování ploch či výsev biopásů. Díky PÚ je 

možné konkretizovat na místní úrovni regionální plány ÚSES, které jsou zpracované pro území 

jednotlivých krajů, a především realizovat jejich skladebné prvky v kontextu ostatních opatření. 

ÚSES jsou tedy nástrojem zohledňujícím ekologické aspekty pozemkových úprav a s jejich 

pomocí je naplňován jeden z cílů pozemkových úprav, a sice zvýšení ekologické stability 

krajiny.  

K plánu společných zařízení, jak bylo shora uvedeno, vydávají závazné stanovisko 

dotčené orgány. Kromě toho je plán společných zařízení také schvalován ze strany 

zastupitelstva obce, v jejímž územním obvodu je obvod pozemkových úprav. Jedním z důvodů 

pro tento postup je skutečnost, že součástí PÚ je i výsadba porostů, přičemž takový porost je 

nejdéle do tří let od jeho výsadby předán SPÚ do správy buď jiného účastníka řízení nebo častěji 

obce, která následně financuje péči o něj, což může být velmi náročné zvláště pro ty malé. 

Dalším důvodem je, že zákon v § 9 odst. 17 preferuje, aby na společná zařízení byly využívány 

pozemky ve vlastnictví státu a v případě, že není k dispozici jejich dostatečné množství, aby 

byly využity pozemky ve vlastnictví obce. S pozemky ve vlastnictví krajů zákon nepočítá, byť 

jsou PÚ správním řízením ve veřejném zájmu, a tedy i v zájmu krajů. Až není-li možné pro 

realizaci společných zařízení využít pouze výše uvedené pozemky, podílejí se na vyčlenění 

potřebné výměry poměrně ostatní vlastníci podle celkové rozlohy směňovaných pozemků. 

Právě ÚSES jsou na rozlohu využitého území nejvíce náročné.242 Do konce roku 2020 nebylo 

možné pro společná zařízení využít pozemky ve vlastnictví státu v zastavěných územích, 

zastavitelných plochách, pozemky určené pro vypořádání náhrad podle zákona o půdě a 

pozemky pro určené pro těžbu nerostů. Nově lze i tyto pozemky využívat, dá-li k tomu souhlas 

 
241 ÚSES. In Ochranaprirody.cz [online]. [cit. 14.04.2021]. Dostupné z: https://www.ochranaprirody.cz/obecna-

ochrana-prirody-a-krajiny/uses/ 
242 KAULICH, Kamil. Komplexní pozemkové úpravy jako nástroj k vytváření ÚSES. Ochrana přírody. 2012, 

(zvláštní číslo), 28-30. 
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dotčený orgán a v případě pozemků určených k těžbě nerostů i držitel dobývacího prostoru. 

Tím se rozšiřuje, i když ne nijak zásadně, možnost využití státní půdy.  

Plán společných zařízení, a tedy i ÚSES, musí být dle § 9 odst. 15 v souladu s územně 

plánovací dokumentací. Pokud by ze závažných důvodů v souladu nebyl, je návrhem na její 

aktualizaci či změnu. V ostatních případech pak musí být dohodnut s úřadem územního 

plánování.  

Koncepce pozemkových úprav na období příštích 4 let, tedy do roku 2025, je však více 

než na realizaci prvků ÚSES zaměřena spíše na adaptaci krajiny na nastávající klimatické 

podmínky pomocí protierozních a vodohospodářských opatření. Tato opatření mají být 

navrhována a dimenzována tak, aby byla co nejvíce účinná při předpokládaných klimatických 

podmínkách ve druhé polovině 21. století. Prioritou má být trvalé zadržování vody v krajině a 

návrh systému pro její využití při zemědělství.243 

5.2.2. Protierozní a vodohospodářská opatření 

Sucho a eroze zemědělské půdy v  České republice  

Změna klimatu přináší naléhavý zájem na zvýšení adaptabilnosti krajiny, neboť ta se 

musí častěji potýkat s excesivními stavy jako jsou povodně, období sucha a s nimi související 

eroze a degradace půd. I na území České republiky byly pozorovány tyto klimatické změny. 

Od roku 1965 stoupla roční průměrná teplota o více než jeden stupeň a stále má vzestupnou 

tendenci. Krátkodobý výhled do roku 2030 předpovídá její zvýšení o další jeden stupeň oproti 

roku 2010. Předpokládané oteplení k roku 2050 je pak ještě výraznější. Naopak roční úhrny 

srážek sice klesají jen pozvolna či dokonce stagnují, avšak problémem je jejich meziroční 

proměnlivost, kdy jeden rok je srážkově hluboko podprůměrný a následující rok jsou naopak 

zaznamenány neobvykle vydatné srážky.244 Od roku 2000 do roku 2020 postihla území České 

republiky zemědělská sucha sedmkrát. Vzhledem k četnosti těchto suchých roků lze v tomto 

ohledu hovořit již o dlouhodobém suchu. V porovnání s obdobím od roku 1961 do roku 1990 

byly všechny měsíce za posledních 10 let sice srážkově chudší, ale nelze hovořit o dramatickém 

propadu. Kvůli vyšší průměrné roční teplotě ale roste výpar vody, což zapříčiňuje její deficit 

 
243 Koncepce pozemkových úprav na období let 2021-2025. In Spucr.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/statni-pozemkovy-urad-vydal-koncepci-pozemkovych-

uprav.html 
244 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. In Mzp.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-

Adaptacni_strategie-20151029.pdf 
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v krajině. Svou roli sehrává i nedostatek sněhových srážek, neboť sníh lépe doplňuje spodní 

vody než dešťové srážky, které se navíc čím dál častěji odehrávají formou přívalových dešťů. 

Index SPEI245 má na všech měřících stanicích klesající tendenci a mnohde je na historickém 

minimu od roku 1961. Nárůst sucha je tedy neoddiskutovatelným faktem. Zemědělská krajina 

v České republice je k suchu velice náchylná. Hlavním důvodem je výše zmíněné hospodaření 

na obrovských nefragmentovaných půdních celcích. Následkem takového hospodaření je půdní 

eroze a s ní související ztráta schopnosti zadržovat vodu. Dalším z problémů české zemědělské 

půdy je z dnešního pohledu nevhodně provedená meliorace. Často byly totiž odvodněny i 

oblasti důležité z hlediska retence vody pro místní krajinu, jako jsou například mokřady a 

zároveň se jejich pomocí urychlil odtok vody. Napravení tohoto stavu je jedním z účelů 

pozemkových úprav.246 

Jak bylo již zmíněno, nefragmentované půdní celky jsou významně ohrožovány erozí. 

Erozi lze definovat jako „komplexní proces, zahrnující rozrušování půdního povrchu, transport 

a sedimentaci uvolněných půdních částic působením (…) erozních činitelů.“247 Ze 

zemědělských ploch je tak odnášena svrchní úrodná vrstva, což má vliv na jejich produkční 

funkce. Zároveň tato erodovaná půda způsobuje škody v okolní krajině například zanášením 

vodních toků a zdrojů či zvýšením prašnosti ovzduší podle toho, o jaký druh eroze se jedná. 

Těmi typickými, ale ne jedinými, jsou eroze vodní a eroze větrná. Faktorů, které erozi půdy 

ovlivňují, je mnoho. Jako příklady lze uvést vegetační pokryv, svažitost a složení půdy či délka 

svahu, a tedy náchylnost k erozi či přítomnost protierozních opatření.248 

Vodní eroze ohrožovala v roce 2008 kolem poloviny rozlohy orné půdy v České 

republice, větrná eroze pak kolem 7-10 procent.249 V současné době lze pozorovat vzrůstající 

trend, kdy vodní eroze ohrožuje zhruba 50 až 60 procent rozlohy zemědělského půdního fondu 

a větrnou erozí je potenciálně ohroženo až 23 procent zemědělské půdy, a to převážně na jižní 

Moravě.250 

 
245 Standardizovaný srážkový evapo-transpirační index. Jedná se o jeden z indexů používaných ke kvantifikaci 

sucha, který porovnává rozdíl spadlých srážek vůči potencionálnímu výparu ze zemského povrchu. 
246 Zemědělské sucho v České republice – vývoj, dopady a adaptace. In Interuscho.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. 

Dostupné z: https://www.intersucho.cz/userfiles/file/ZemedelskeSucho.pdf 
247 JANEČEK, Miloslav. Základy erodologie. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008, s. 6. 
248 Ochrana zemědělské půdy před erozí – Metodika. In Storm.fsv.cvut.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: 

http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/předměty/YPEO/Metodika_PEO_novelizace%20upravene%2025_1_2012.pdf 
249 JANEČEK, Miloslav. Základy erodologie. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008, s. 12. 
250 Zpráva o životním prostředí České republiky 2019. In Mzp.cz [online]. [cit. 20.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210215_Zprava-o-zivotnim-prostredi-CR-

2019/$FILE/Zprava_2019.pdf 
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Preferovaným opatřením k ochraně půdy před erozí, suchem a její celkové adaptaci na 

budoucí klimatické podmínky jsou právě pozemkové úpravy s důrazem na vhodné plánování a 

tvorbu společných zařízení.251 Národní akční plán z roku 2017 řadí pozemkové úpravy a 

zvýšení jejich kvantity mezi hlavní priority adaptačních opatření.252 Na výše popsané reagovala 

také vláda například svým programovým prohlášením z roku 2018, v němž se zavázala 

podporovat opatření snižující dopady hydrologických extrémů a také podpořit zadržování vody 

v krajině, rybnících a vodních nádržích.253 Obdobně jsou deklarovány strategické cíle resortu 

MZe. Akcent je zde kladen na zmírnění následků sucha a zvyšování ochrany půdy především 

v nejohroženějších lokalitách.254  

Opatření proti vodní a větrné erozi v rámci pozemkových úprav  

Existují tři typy protierozních opatření využívaných při realizaci pozemkových úprav. 

Jedná se o opatření organizační, agrotechnická a technická, přičemž ve většině případů půjde o 

kombinaci všech těchto opatření, která se vzájemně doplňují.  

Organizační opatření jsou vhodná k řešení především plošné eroze. V případě vodní 

eroze se jedná o opatření zahrnující návrh vhodné velikosti a tvaru pozemku, způsobu pěstování 

plodin a jejich umístění a také prostorové a funkční členění pozemků dle druhů ZPF na ornou 

půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady či trvalé travní porosty. Pozemek je vhodné 

situovat delší stranou po vrstevnici, čímž jsou tvořeny vhodné podmínky pro vrstevnicové 

obdělávání půdy a zároveň je zkrácena spádnice. Doporučená velikost půdního bloku se liší 

podle místních poměrů. V převážně rovinatých plochách je to zhruba 50 ha a v členitých 

plochách asi 20 ha. Erozí silně ohroženou půdu, kterou z tohoto důvodu nelze využívat jako 

půdu ornou, je vhodné zatravnit či zalesnit, aby se zabránilo jejím dalším ztrátám. 

Důležitým organizačním opatřením je návrh vhodného umístění plodin podle toho, zda 

a jak moc chrání půdu před erozí. Plodiny jako kukuřice, cukrová řepa nebo lilek brambor by 

měly být situovány do rovinatých ploch, zatímco obilniny, jeteloviny či trávy lze pěstovat i na 

 
251 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. In Mzp.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-

Adaptacni_strategie-20151029.pdf 
252 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. In Mzp.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-

NAP_cely_20170127.pdf 
253 Programové prohlášení vlády ze dne 8. 1. 2018. In Vlada.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni-vlady-162319/#Zemedelstvi 
254 Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství 2017-2020. In Databaze-strategie.cz [online]. 

[cit. 22.04.2021]. Dostupné z: https://www.databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/implementacni-plan-strategie-

resortu-ministerstva-zemedelstvi-na-obdobi-2017-2020?typ=struktura#sid2392875 
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svažitých pozemcích. Ochrany půdy je pak možné dosáhnout jejich pásovým střídáním po 

vrstevnicích. 

Nejúčinnějším organizačním opatřením proti větrné erozi je výsev a výsadba trvalých 

porostů, které v půdě udržují vlhkost a zároveň ji zpevňují. Dále je využíváno pásové střídání 

plodin, kdy se orná půda střídá s trvalými porosty. 

Agrotechnická opatření proti vodní erozi spočívají v minimalizaci doby, po níž je 

půda bez vegetačního pokryvu. Mají chránit půdu v období s nejvyšším výskytem přívalových 

srážek, kdy pěstované plodiny nedosahují takové velikosti, aby ji dostatečně zakryly. Pro 

zvýšení vsakovací schopnosti půdy se využívá setí či sázení plodin po vrstevnicích, mělké nebo 

hluboké kypření půdy namísto orby či uchovávání posklizňových zbytků, jako například 

podrcené slámy, na povrchu půdy. Dalším agrotechnickým opatřením, které je využíváno při 

pěstování brambor, je hrázkování. To spočívá ve vytvoření prostor pro zachycení odtékající 

vody na pozemku. Obdobně je využíváno důlkování. Namísto hrázek se však na pozemcích 

vytvářejí v určitých rozestupech důlky, které mají pomoci lepšímu vsakování vody. Využívaná 

opatření se tedy liší podle toho, jaká plodina je na pozemku pěstována. 

Výše zmíněná agrotechnická opatření jsou vhodná i pro ochranu půdy před větrnou 

erozí. Zvláště vhodné je zvlhčování, mulčování rostlinných materiálů do půdy a ponechávání 

posklizňových zbytků. 

Technická opatření jsou navrhována a realizována zpravidla v rámci pozemkových 

úprav. Jsou součástí plánu společných zařízení, přičemž jsou budována, pokud možno, na 

státních či obecních pozemcích. Nejsou-li vybudována na pozemcích ve vlastnictví obce, jsou 

jí takové pozemky zpravidla ze strany SPÚ následně převedeny do vlastnictví.  

Využívají se k rozčlenění pozemků a přerušení délky svahů. Kromě toho mají také 

funkci estetickou a krajinotvornou.255  

Technická opatření proti větrné erozi mají za úkol především snížení rychlosti větru 

tím, že se větru staví určité překážky – větrolamy. Může se jednat buď o umělé, nebo přirozené 

překážky. Mezi umělé překážky patří například různé ploty, fólie či rákos. Přirozené překážky 

vznikají výsadbou stromů a keřů podle toho, jestli mají být prodouvavé (bez keřového patra, 

tvořené pouze stromy v jedné či dvou řadách), poloprodouvavé (jedna či dvě řady stromů a 

 
255 Ochrana zemědělské půdy před erozí – Metodika. In Storm.fsv.cvut.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: 

http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/předměty/YPEO/Metodika_PEO_novelizace%20upravene%2025_1_2012.pdf 
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keřové patro) nebo neprodouvavé (více řad stromů a keřové patro). Tyto větrolamy mají kromě 

protierozní funkce také funkci krajinotvornou a ekologickou. Lze je také propojovat s ÚSES a 

využívat je například jako biokoridory či interakční prvky.256 

Proti vodní erozi jsou v rámci pozemkových úprav budovány různé typy technických 

opatření. Často bývají finančně nákladná a na jejich budování jsou čerpány dotační programy 

z evropských fondů. Těmito fondy jsou především Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond 

soudržnosti. Podpora je však poskytována i ze Státního fondu pro životní prostředí ČR.257 Tato 

opatření zahrnují protierozní průlehy, protierozní příkopy, protierozní hrázky, protierozní meze, 

ochranné nádrže, terasování, stabilizaci drah soustředěného odtoku a polní cesty s protierozní 

funkcí.  

Protierozní průlehy jsou relativně mělké, avšak široké příkopy budované po 

vrstevnicích, které buď zachytávají stékající vodu, anebo ji odvádí bezpečně pryč. Využívají se 

hlavně na rovinatějších pozemcích tak, aby přes průleh mohla přejíždět zemědělská technika. 

Protierozní příkopy mají obdobnou funkci jako protierozní průlehy, ale jsou užší a 

hlubší. Využívají se k přerušení svahu a je možné je kombinovat s dalšími prvky, jako jsou 

biokoridory, meze nebo například cesty. 

Protierozní hrázky se nejčastěji budují na úpatí svahů, neboť jejich účelem je chránit 

níže situované pozemky a objekty před zaplavením vodou z přívalových srážek a splavenou 

půdou. Dále je možné, zvláště v sušších oblastech, budovat vsakovací hrázky, které předělují 

pozemky a podporují tak vsakování vody do půdy.  

Protierozní meze mají kromě odváděcí funkce také funkci záchytnou a krajinotvornou, 

jelikož často bývají osazovány dřevinami a trávami. Skládají se z mělkého příkopu či průlehu 

a hrázky. 

Ochranné nádrže slouží především k hromadění a zadržení povrchového odtoku vody.  

Kromě protierozní funkce plní v kombinaci s dalšími opatřeními také funkci protipovodňovou. 

Nejčastěji se budují suché nádrže, které trvale nezadržují vodu a jejich účelem je krátkodobé 

 
256 JANEČEK, Miloslav. Základy erodologie. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008, s. 142-145. 
257 Koncepce pozemkových úprav na období let 2021-2025. In Spucr.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/statni-pozemkovy-urad-vydal-koncepci-pozemkovych-

uprav.html 
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zadržení povrchově odtékající vody při tání sněhu nebo při přívalových deštích. Lze je ale 

budovat i jako malé vodní nádrže. 

Terasování nachází uplatnění na velmi svažitých pozemcích, které by jinak nebylo 

možné obdělávat. Jedná se o krajní řešení, neboť zásah do krajiny je při jejich budování velmi 

značný. Vybudováním teras se snižuje sklon svahu a svah se zároveň rozdělí na jednotlivé 

stupně. Využívají se tam, kde nenarušují krajinný ráz a kde jsou pěstovány určité typy plodin 

jako je vinná réva anebo v ovocných sadech. 

Stabilizace drah soustředěného odtoku spočívá ve zpevnění přirozených odtokových 

drah vegetačním krytem, nejčastěji trávami, tak, aby byly dostatečně dimenzovány na bezpečné 

odvedení odtékající vody, aniž by půda v těchto místech erodovala.258 

Polní cesty slouží při pozemkových úpravách hlavně ke zpřístupnění pozemků, mohou 

mít však i protierozní funkci. Takové cesty jsou nejčastěji budovaným technickým opatřením a 

jsou umísťovány tak, aby přerušily dlouhý svah. Cesta je doplněna o protierozní příkop, který 

zachytává odtékající povrchovou vodu z výše posazeného pozemku a zároveň odvodňuje cestu 

jako takovou.259  

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a 

Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. provozují internetovou aplikaci 

s názvem Protierozní kalkulačka. Uživatelé ji mohou využít k návrhu výše uvedených 

organizačních, agrotechnických a technických protierozních opatření a vyhodnocení jejich 

účinnosti. Dále se mohou na podrobné mapě podívat, která území jsou erozně nejvíce ohrožena, 

kudy vedou vrstevnice na konkrétních pozemcích, vyzkoušet různé varianty dělení půdních 

bloků či vhodných osevních postupů a získat tak informace o nejvhodnějším způsobu 

obdělávání jejich pozemků.260, 261 S využitím této aplikace pro hodnocení erozního ohrožení 

počítá návrh připravované vyhlášky Ministerstva životního prostředí o ochraně zemědělské 

půdy před erozí. Při tomto hodnocení mají orgány ochrany ZPF vycházet z údajů 

zaznamenaných v aplikaci Monitoring eroze zemědělské půdy spravované Státním 

 
258 Ochrana zemědělské půdy před erozí – Metodika. In Storm.fsv.cvut.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: 

http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/předměty/YPEO/Metodika_PEO_novelizace%20upravene%2025_1_2012.pdf 
259 Pozemkové úpravy: Nástroj pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru. 5. doplněné vydání. Praha: Státní 

pozemkový úřad, 2014, s. 28. 
260 Protierozní kalkulačka. In Eagri.cz [online]. [cit. 25.04.2021]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/novinky/protierozni-kalkulacka.html  
261 Aplikace Protierozní kalkulačka je dostupná na internetové adrese: https://kalkulacka.vumop.cz/?core=account 

[cit. 25.4.2021]. 
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pozemkovým úřadem.262 Tato aplikace slouží k hlášení a evidenci jednotlivých erozních 

událostí tak, aby byly zajištěny informace o erozním ohrožení půdy v České republice. Každý 

může místně příslušné pobočce KPÚ ohlásit erozní událost, kterou po místním ohledání a 

zdokumentování zanese pracovník SPÚ do této aplikace.263  

Vodohospodářská opatření  

Vodohospodářská opatření slouží ke zlepšení vodních poměrů v krajině.264 Jejich 

prostřednictvím dochází k úpravám vodních toků a budování protipovodňových opatření. 

V rámci pozemkových úprav jsou budována technická a přírodě blízká protipovodňová 

opatření. Vodohospodářská opatření jdou ruku v ruce s opatřeními protierozními, neboť některá 

protierozní opatření jako jsou trvalé zatravnění či zalesnění mají význam i z hlediska zlepšení 

vsakovací schopnosti krajiny. Příkladem vodohospodářských protipovodňových opatření 

mohou být úpravy koryt vodních toků a jejich revitalizace či budování malých vodních nádrží 

a suchých nádrží zmíněných výše. Mezi významná vodohospodářská opatření patří také 

meliorace pozemků.265 Státní pozemkový úřad je podle § 4 odst. 2 zákona o SPÚ příslušný 

hospodařit se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím 

vodním dílům ve vlastnictví státu. V budoucí koncepci PÚ má být zahrnuta do plánu 

společných zařízení také problematika staveb odvodnění tak, aby mohlo docházet k jejich 

mapování, zjišťování technické stavu, posuzování jejich potřebnosti a případně navrhována 

nová potřebná opatření.266 

V průběhu minulých století byly často prováděny různé úpravy koryt vodních toků, 

především pak napřimování jinak meandrujících potoků a řek. Důvodem bylo předcházení 

povodní rychlejším odváděním vody z území, přičemž vyvrcholením těchto aktivit byla 70. a 

80. léta minulého století. Negativními projevy takových vodohospodářských úprav jsou 

například odstranění členitosti vodních koryt a s tím spojené snížení oživení těchto toků rybami, 

jinými vodními živočichy a organismy, tedy ztráta biodiverzity. Dále zmenšení zásob 

 
262 Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí. In Apps.odok.cz [online]. [cit. 20.05.2021]. Dostupné 

z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBZ6D8U4K 
263  Aplikace Monitoring eroze zemědělské půdy je dostupná na internetové adrese: https://me.vumop.cz [cit. 

25.4.2021]. 
264 Pozemkové úpravy „krok za krokem“. 2. aktualizované vydání. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, s. 8. 
265 Pozemkové úpravy: Nástroj pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru. 5. doplněné vydání. Praha: Státní 

pozemkový úřad, 2014, s. 37-43. 
266 Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 

2030. In Eagri.cz [online]. [cit. 26.04.2021]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/654543/Plan_opatreni_pro_reseni_sucha_prostrednictvim_pozemkovych_uprav_a

_adaptaci_hydromelioraci_v_horizontu_2030.pdf 
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povrchových vod jejich rychlejším odváděním či snížení schopnosti přirozeného 

samočištění.267 V chladnějším a vlhčím podnebí mají meliorace jistě své opodstatnění, ovšem 

z dnešního hlediska spíše přispívají k nedostatku vody v krajině a zesílení projevů 

zemědělského sucha.268  

Koncepce pozemkových úprav pro další roky, jak bylo již výše zmíněno, je zaměřena 

především na boj se suchem.269 Není tedy překvapivé, že vodohospodářská opatření nabývají 

na důležitosti. Česká republika zavázala v rámci implementace Rámcové směrnice vodní 

politiky (2000/60/ES) EU k dosažení dobrého stavu vod do roku 2027. Cílem této směrnice je 

uvést vodní toky do dobrého stavu jednak z hlediska kvality vody, jednak z hlediska 

ekologického. Jednou z cest, kterou má být tohoto cíle dosaženo, jsou právě revitalizace 

vodních toků. Opětovné zmeandrování vodních toků je velmi finančně náročné, 

z dlouhodobého hlediska se však jedná o důležité opatření, které napomůže zadržování 

povrchové vody v krajině, obnově mokřadů, niv, tůní a také na ně navázaných biotopů. 

Umožněním rozlivu vodních toků lze také redukovat povodňové nebezpečí.270  

5.3. Shrnutí 

Pozemkové úpravy jsou komplexním nástrojem sloužícím k upořádání vlastnických 

práv a zároveň také k ochraně přírody a krajiny. Řízení o pozemkových úpravách je správním 

řízením sui generis zahajovaným z moci úřední ve veřejném zájmu. Na základě rozhodnutí o 

výměně nebo přechodu vlastnických práv, které představuje originární způsob nabytí 

vlastnického práva, se v jeden okamžik odjímá vlastnické právo k původnímu pozemku a 

nabývá k nově vzniklému. Účastníkům řízení o PÚ, kteří nesouhlasili s jejich provedením, pak  

náleží stejná ochrana jako v případě vyvlastnění. 

Pozemkové úpravy jsou aktivním nástrojem ochrany životního prostředí, neboť 

přispívají k vytváření diverzifikované krajiny, která má druhovou pestrost a je schopná 

zachovat si své přirozené funkce. K dosahování těchto cílů slouží budování společných 

 
267 JUST, Tomáš. Revitalizace vodního prostředí: všem, kteří si přejí udělat z příkopů a kanálů zase potoky a řeky. 

Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2003, s. 9. 
268 Zemědělské sucho v České republice – vývoj, dopady a adaptace. In Interuscho.cz [online]. [cit. 26.04.2021]. 

Dostupné z: https://www.intersucho.cz/userfiles/file/ZemedelskeSucho.pdf 
269 Koncepce pozemkových úprav na období let 2021-2025. In Spucr.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/statni-pozemkovy-urad-vydal-koncepci-pozemkovych-

uprav.html 
270 JUST, Tomáš. Revitalizace vodního prostředí: všem, kteří si přejí udělat z příkopů a kanálů zase potoky a řeky. 

Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2003, s. 10-13. 
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zařízení, mezi něž se řadí prvky ÚSES a dále protierozní a vodohospodářská opatření.  Právě 

poslední dvě jmenovaná opatření budou do budoucna hrát klíčovou roli pro boj se suchem a 

degradací zemědělské půdy. Projekty pozemkových úprav by měly být dimenzovány na 

předpokládané klimatické podmínky, které budou na území České republiky panovat kolem 

roku 2050. Z pozemkových úprav a jejich úspěšného budování se tak dle mého názoru stává 

rozhodující faktor, který bude velmi důležitý pro budoucí udržitelnost české krajiny.
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6. Budoucnost SPÚ – úvahy de lege ferenda 

Státní pozemkový úřad bude v relativně brzké budoucnosti čelit mnohým výzvám, jako 

jsou:  

• prohlubující se klimatické změny a nutnost přizpůsobení pozemkových úprav těmto 

změnám a také požadavky na četnost prováděných pozemkových úprav, 

• hrozící ekonomická krize a s ní spojené snížení prostředků poskytnutých ze státního 

rozpočtu na jeho provoz, 

• restituční tečka a na ní navázané finanční náhrady pro restituenty, 

• politizace agend úřadu a související změny politických priorit, 

• nedostatek státní půdy, nebo 

• vysoký počet stávajících soudních sporů týkajících se restitucí a jejich neustále, i když 

pozvolné, narůstání. 

Státní pozemkový úřad patří z hlediska počtu zaměstnanců mezi největší správní úřady 

v České republice. V roce 2020 měl k dispozici zhruba 1250 systematizovaných pracovních a 

služebních míst.271 Vzhledem k jeho široké působnosti, která byla popsána v předcházejících 

kapitolách, je toto číslo zcela adekvátní, a naopak je v mnohých ohledech spíše podhodnoceno. 

Posílením služebních a pracovních míst na OZSL, které v současné době eviduje přes 2000 

aktivních soudních sporů,272 by ulehčilo rozpočtu SPÚ v oblasti výdajů za externí právní 

služby. Takto ušetřené peníze by mohly být dále využity jako motivace pro potenciální nové 

zaměstnance, neboť SPÚ a potažmo právě OZSL se trvale potýká s jejich nedostatkem.  

Především na pobočkách KPÚ je situace mnohdy komplikovaná, co se týče 

zastupitelnosti jednotlivých zaměstnanců a také nedostatečné personální kapacity pro výkon 

některých agend. S přihlédnutím ke strategickým cílům Ministerstva životního prostředí a 

Ministerstva zemědělství orientovaným na zvýšení četnosti prováděných pozemkových úprav 

budou růst nároky na jejich personální zajištění.273 Vše samozřejmě záleží na prostředcích 

poskytnutých ze státního rozpočtu, ovšem bylo by vhodné do budoucna personálně posílit právě 

 
271 Tuto informaci získala autorka jako zaměstnanec SPÚ. 
272 Tuto informaci získala autorka jako zaměstnanec SPÚ. 
273 Viz například: Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. In Mzp.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné 

z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-

NAP_cely_20170127.pdf 
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regionální pracoviště třeba i na úkor některých zaměstnanců Ústředí, aby nebyl proces 

pozemkových úprav, který je již nyní velmi náročný a dlouhý, dále prodlužován a komplikován.  

Budování vodohospodářských a protierozních opatření modifikovaných na 

pravděpodobné klimatické podmínky panující na našem území kolem roku 2050 bude znamenat 

další navýšení nákladů, a tedy větší nápor na státní rozpočet. Chápeme-li pozemkové úpravy 

jako nástroj ochrany přírody a krajiny, je SPÚ jedním z největších investorů čerpajících dotační 

prostředky za tímto účelem. Za roky 2018-2020 bylo ze strany SPÚ proinvestováno více než 

5,5 miliardy korun.274 V následujícím období pěti let by to pak mělo být investováno dalších 3 

- 5,5 miliardy korun v závislosti na tom, zda bude třeba vykupovat pozemky v rámci 

pozemkových úprav, a také na ochotě vlastníků těchto pozemků je prodat.275 Domnívám se, že 

důležité do budoucna bude spustit osvětovou a informační kampaň, která bude mít za úkol 

přesvědčit případné budoucí účastníky o přínosnosti pozemkových úprav, aby o jejich 

provedení měli vůbec zájem. Jedním z účelů PÚ je také obnovení vztahu zemědělců k jejich 

půdě, jenomže v případě drobnějších zemědělců, kteří si tento vztah začali možná konečně 

znovu budovat, to může znamenat jeho opětovné zpřetrhání. Vysvětlit jim veškeré přínosy PÚ 

by se tak mělo stát jednou z priorit SPÚ v této oblasti.  

Restitucí, a v určité míře i pozemkových úprav, se dotýká nedostatek vhodných 

pozemků ve vlastnictví státu, respektive ve správě SPÚ. Tuto situaci měla vyřešit druhá 

restituční tečka, která však byla nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 35/17 zrušena.276 

Novelou č. 185/2016 Sb. mělo dojít mimo jiné ke zrušení § 11a zákona o půdě, a tak znemožnit 

převádění náhradních pozemků restituentům, kterým nemohl být převeden pozemek původní. 

Podle Ústavního soudu nebylo, mimo jiné, ze strany státu dostatečně prokázáno, že již skutečně 

nedisponuje vhodnými pozemky a připomenul také liknavost a svévoli SPÚ při vypořádávání 

restitučních nároků. Tato novela nesplňovala dle názoru ÚS test proporcionality, a proto byla 

zrušena. Nelze však pominout, že situace, kdy státu vhodné pozemky skutečně dojdou, se blíží 

a tutéž problematiku bude muset zákonodárce znovu uchopit. Vzhledem k nálezu Ústavního 

soudu sp. zn. II.ÚS 4139/16277 týkajícího se výše poskytované finanční náhrady za nevydané 

 
274 Státní pozemkový úřad zveřejnil financování pozemkových úprav za rok 2020. In Spucr.cz [online]. [cit. 

26.04.2021]. Dostupné z: https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/statni-pozemkovy-urad-zverejnil-

financovani-pozemkovych-uprav-za-rok-2020.html 
275 Koncepce pozemkových úprav na období let 2021-2025. In Spucr.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/statni-pozemkovy-urad-vydal-koncepci-pozemkovych-

uprav.html 
276 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 35/17 ze dne 19. 6. 2018. 
277 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 4139/16 ze dne 18. 7. 2017. 
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pozemky ve výši přiměřené a rozumné s ohledem na smysl a účel restitučních zákonů, který 

byl znovu potvrzen nálezem sp. zn. Pl.ÚS 21/19278, je nyní více než jasné, že případná finanční 

náhrada bude muset být restituentům poskytována v cenách vyšších, než je stanoveno v zákoně 

o půdě, pravděpodobně blížících se cenám tržním. Je na místě, aby se SPÚ ve spolupráci s MZe 

a potažmo vládou pokusily najít ústavně konformní kompromis tak, aby zákon o půdě mohl být 

novelizován a byly stanoveny podmínky únosné jak pro státní rozpočet ČR, tak pro 

neuspokojené restituenty. V opačném případě to může znamenat pro stát náklady v hodnotě 

stovek miliard korun.279 V současné době eviduje SPÚ kolem dvaceti žalob na poskytnutí 

finanční náhrady. Ve světle výše zmíněných nálezů lze však očekávat, že jejich počet a 

oblíbenost ze strany oprávněných osob poroste. Konečně žaloby na nahrazení projevu vůle mají 

z pohledu restituentů jednu velkou nevýhodu, kterou je návrh konkrétních náhradních 

pozemků. Právě na jejich výběru a následné převoditelnosti totiž často stojí úspěch celé žaloby. 

Žaloba na poskytnutí finanční náhrady by tak mohla situaci oprávněných osob v tomto ohledu 

ulehčit. 

Částečnou změnu v množství státní půdy může přinést rok 2024. Občanský zákoník 

totiž v § 1050 stanovuje vyvratitelnou domněnku opuštění nemovitosti pro případ, že vlastník 

nemovitosti nevykonává své vlastnické právo po dobu delší než 10 let. Zároveň součástí 

přechodných ustanovení občanského zákoníku je také § 3067, který určuje, že výše uvedená 

lhůta začne běžet až dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. První opuštěné nemovitosti tak stát 

může nabýt od 1. 1. 2024. Vše však bude záležet na tom, jak budou soudy opuštění nemovitosti 

interpretovat. Podle údajů ÚZSVM má v prvním pololetí roku 2021 nedostatečně 

identifikovaného vlastníka přes 200 000 pozemků, které jsou součástí zemědělského a lesního 

půdního fondu, s rozlohou přesahující 120 000 ha.280 Převedl-li by ÚZSVM tyto pozemky do 

správy SPÚ, nejen že by tímto nabyl nové pozemky do státní rezervy půdy, ale také by mohly 

být využity jako náhradní pozemky pro restituenty a zároveň jako státní pozemky pro budování 

společných zařízení při pozemkových úpravách. Kromě toho ÚZSVM také spravuje poměrně 

velké množství zemědělských pozemků, ačkoliv podle § 15 odst. 3 zákona o majetku ČR by je 

měl převést, respektive přednostně nabídnout SPÚ, což mnohdy nečiní. 

 
278 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 21/19 ze dne 12. 1. 2021. 
279 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 4139/16 ze dne 18. 7. 2017. 
280 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 2. 2021 pro celou Českou republiku. In 

Uzsvm.cz [online]. [cit. 28.04.2021]. Dostupné z: https://www.uzsvm.cz/ceska-republika-1 
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Protože SPÚ náleží příslušnost hospodařit k velkému množství státní půdy, kterou lze 

považovat za vzácný statek, a tedy případné korupční riziko, zvláště pak při její privatizaci, 

bylo by vhodné, aby SPÚ získal postavení blížící se nezávislému úřadu. Tímto krokem by se 

dalo předcházet potencionálním situacím, kdy v čele Ministerstva zemědělství stane osoba ve 

střetu zájmů. Taková osoba může SPÚ silně ovlivňovat jako celek, například působením na 

osoby ve vedoucích funkcích, které jsou, do určité míry, funkcemi politickými a zároveň by se 

z větší části odboural vliv osobních sympatií a antipatií.  

V rovině legislativních úvah se předpokládá že SPÚ jako správce zemědělského 

majetku bude moci vymáhat i sankce za neplnění podmínek hospodaření na zemědělských 

pozemcích, které vyplývají z navržených opatření v rámci komplexních pozemkových úprav. 

Další problematikou, která by mohla připadnout do působnosti SPÚ, je kontrola nakládání s 

vodními zdroji včetně těch malých, jako jsou rodinné studny.281 Státní pozemkový úřad tak má 

do budoucna potenciál posilovat svou pozici důležitého správního úřadu, který bude mít své 

místo ve státní správě.

 
281 Tuto informaci získala autorka jako zaměstnanec SPÚ ze strany ředitelky OZSL Mgr. Xenie Veselé. 
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Závěr 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo představit SPÚ jak z hlediska jeho 

postavení v systému státní správy, tak především z hlediska jeho působnosti, která je velmi 

široká a je roztříštěna do několika různých zákonů. Právě to ji činí značně nepřehlednou, ačkoliv 

zákonodárce, patrně s úmyslem zjednodušení jejího uchopení, zařadil do zákona o SPÚ výčet 

zákonů, jimiž se jeho působnost řídí.  

Pro laickou, mnohdy ovšem i pro odbornou veřejnost se jedná o relativně 

nesrozumitelnou právní úpravu. Rozhodně si však nemyslím, že by se situace nějak zvlášť 

napravila, pokud by byla provedena rekodifikace a nynější obsah zákonů by byl sloučen 

v jeden. Vzhledem k rozkročení působnosti SPÚ mezi poměrně nesouvisející oblasti by takový 

postup byl spíše kontraproduktivní. Dílčí sloučení zákonů by však mohlo připadat v úvahu. 

Stejně jako byl do zákona č. 503/2012 Sb., o SPÚ s dílčími úpravami zahrnut obsah zákona 

č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu (viz kapitola 2.1.), připadalo by v úvahu i zahrnutí 

zákona č. 229/1991 Sb., o půdě a případně také zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, neboť tyto zákony spolu úzce souvisí. 

Naopak úprava pozemkových úprav je natolik odlišná, že její zařazení do zvláštního zákona je 

více než vhodné. Nicméně výše zmíněné dílčí sloučení zákonů nepovažuji za nutné či potřebné. 

Dalším problematickým aspektem v přehlednosti a uchopitelnosti zákonné úpravy 

působnosti SPÚ, především v oblasti restitucí, je značný vliv judikatury, která zákonnou úpravu 

modifikuje a rozevírá tím propast mezi psaným právem a praxí. Příkladem je oceňování 

restitučních nároků a náhradních pozemků či skutečnost, že oprávněné osoby mohou požadovat 

jako náhradní pozemky i ty, které nebyly zařazeny do veřejné nabídky. Nutno však podotknout, 

že ve většině případů, kdy se soudní praxe i potřeby samotného SPÚ rozcházely či rozcházejí 

se zákonnou úpravou, došlo a dochází ze strany zákonodárce k průběžným novelizacím zákonů 

tak, aby byl tento nežádoucí stav napraven.  

Co se týče postavení SPÚ v systému státní správy, jedná se o správní úřad s celostátní 

působností podřízený Ministerstvu zemědělství. Ministr zemědělství jmenuje ústředního 

ředitele SPÚ, jehož působnost je vymezena zákony specifikovanými v § 1 zákona o SPÚ. Jde 

o zákon č. 503/2012 Sb., o SPÚ, zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání, zákon 

č. 229/1991 Sb., o půdě, zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a zákon č. 92/1991 

Sb., o podmínkách převodu. Z hlediska teoretického zařazení je tedy takzvaným podřízeným 

úřadem. Zda se jedná o žádoucí stav je otázkou, na níž se těžko hledá odpověď. Na jednu stranu 
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SPÚ není v takovém postavení, které by vyžadovalo jeho zařazení mezi nezávislé správní 

úřady, jež jsou nezávislými většinou kvůli tomu, že regulují strategické oblasti či jsou 

potenciálně zneužitelné pro manipulaci s veřejností ze strany vlády, potažmo státní moci. Na 

druhou stranu se však jedná o úřad, který spravuje množství státní půdy a za určitých okolností 

rozhoduje o její případné privatizaci. Přímé podřízení Ministerstvu zemědělství, a tedy vládě, 

se proto také nejeví jako vhodné. Případné posílení nezávislosti SPÚ, ať již funkční, kreační či 

finanční, však považuji za žádoucí.  

V předcházejících kapitolách jsem přehledově zpracovala oblasti působnosti SPÚ, které 

považuji za stěžejní. Jedná se o tři velké okruhy, kterými jsou církevní a zemědělské restituce, 

správa majetku státu dle zákona o SPÚ a pozemkové úpravy. 

Společným účelem zákonů upravujících zemědělské a církevní restituce je zmírnění 

majetkových křivd spáchaných komunistickým režimem v rozhodném období od roku 1948 do 

roku 1989. Restituční nároky jsou majetkovými právy, která však nejsou promlčitelná, neboť 

se jedná o majetková práva speciální a opačný postup by byl v rozporu s dobrými mravy. 

Přednost před náhradním uspokojením restitučních nároků podle zákona o půdě má 

vždy vrácení původních pozemků. Až v případě, kdy to není možné, přichází v úvahu 

vypořádání pomocí pozemků náhradních. Zákon o půdě předpokládá, že se bude jednat o 

pozemky nabízené ve veřejných nabídkách, z nichž si restituenti budou vybírat. Praxe se však 

v tomto případě přimkla k možnosti domáhat se náhradních pozemků v soudním řízení. 

Důvodem pro takový postup je soudy opakovaně dovozovaná liknavost, svévole a diskriminace 

oprávněných osob ze strany SPÚ. Ty si tak mohou vybírat z pozemků ve výhradní příslušnosti 

hospodaření SPÚ bez ohledu na to, zda pozemek byl či nebyl součástí veřejné nabídky. Důležité 

je však upozornit, že liknavosti, svévole a diskriminace se SPÚ musel dopustit ve vztahu ke 

každé jednotlivé oprávněné osobě, která se vydání náhradních pozemků v soudím řízení 

domáhá, přičemž takový stav stále trvá. Nestačí tedy, že se takového jednání dopustil SPÚ 

pouze obecně a kdykoliv v minulosti. Problematickou se nyní také ukazuje otázka oddělování 

náhradních pozemků geometrickými plány v rámci soudního řízení. V této oblasti panuje 

názorový rozkol mezi Nejvyšším soudem a Ústavním soudem, kdy Nejvyšší soud deklaroval 

svou připravenost vést o této problematice s Ústavním soudem ústavněprávní justiční dialog. 

Není-li možné oprávněným osobám vrátit původní pozemky a ani poskytnou náhradní, 

náleží jim finanční náhrada. I v tomto případě se soudní praxe odchýlila od znění zákona a 

dovodila, že by výše této náhrady měla být zvýšena tak, aby její poskytnutí nebylo pouze 
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symbolickým gestem, ale aby plnila svůj účel předpokládaný zákonem. S tímto závěrem plně 

souhlasím, avšak je nutné, aby byla stanovena závazná, a především transparentní pravidla pro 

její navyšování, neboť nelze ponechat tak důležitou otázku pouze na volné úvaze soudů. 

Stejnými pravidly se řídí i oceňování restitučních nároků, čímž se potřeba jasné zákonné úpravy 

ještě zvyšuje. 

Co se týče církevních restitucí dle zákona o majetkovém vyrovnání, nejsou z pohledu 

právní úpravy a praxe zdaleka tak problematické jako restituce zemědělské. O tom, že nejsou 

hlavním zájmem SPÚ svědčí i fakt, že ve valné většině církevních žalob zastupuje ČR před 

soudy namísto SPÚ ÚZSVM na základě uzavřené dohody o zastupování. Přesto by zákon o 

majetkovém vyrovnání bylo vhodné novelizovat alespoň v jednom aspektu, a sice po více než 

sedmi letech od vzniku SPÚ nahrazením PF ČR a pozemkových úřadů, s nimiž zákon pracuje, 

právě SPÚ. 

Dalším okruhem působnosti zpracovaným v této diplomové práci je správa majetku 

státu dle zákona o SPÚ. Za nejvyužívanější institut lze označit bezúplatné převody v čele 

s bezúplatnými převody obcím na základě jejich písemné žádosti. Naopak úplatné převody jsou 

méně častým, i když také využívaným nástrojem. Výjimku tvoří převody majetku na základě 

veřejné nabídky, které se za dobu existence SPÚ uskutečnily pouze dvě, přičemž naposledy to 

bylo v roce 2014. Další výjimkou je prodej nemovitých věcí a souvisejícího majetku ve veřejné 

soutěži o nejvhodnější nabídku, který se dle informací dostupných na internetových stránkách 

SPÚ zřejmě neuskutečnil ani jednou. Důvodem je pravděpodobně malé množství pozemků, 

které by SPÚ mohl tímto způsobem k privatizaci nabídnout a také přednost uspokojování 

restitučních nároků a ostatních způsobů úplatných i bezúplatných převodů.  

Do správy majetku státu spadá také státní půdní rezerva spravovaná SPÚ. Nejedná se 

sice o nový nástroj, avšak v roce 2016 doznal značných konceptuálních změn. Nově bylo totiž 

SPÚ zákonem uloženo, aby udržoval trvalou rezervu státní půdy a aktivně ji doplňoval, což 

nebyl snadný úkol. Až do roku 2019 nebylo umožněno nabývat pozemky za cenu obvyklou, 

což činilo SPÚ na trhu s nemovitostmi nekonkurenceschopným. Ačkoliv byla zákonná úprava 

státní půdní rezervy oproti minulosti značně rozšířena, stále chybí stanovení způsobu, jakým 

způsobem přesně má být vytvářena. Lakonické sdělení, že se tak má dít „směnou a koupí“ není 

z mého pohledu dostačující a SPÚ si musí v tomto ohledu vypracovat vlastní vnitřní pravidla, 

která však neřeší a ani nemohou řešit problém s nedostatkem nemovitostí na trhu.  
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Za problematickou považuji možnost státu systematicky blokovat pozemky jejich 

zařazením do rezervy B státní půdy před jejich vydáním restituentům. Zneužití této možnosti 

může vést k dalšímu znevýhodňování oprávněných osob, a zvláště pak těch, které mají velké a 

doposud nevypořádané restituční nároky, neboť právě ty si jako náhradní pozemky vybírají 

většinou lukrativní pozemky vysoké hodnoty. 

Posledním z okruhů působnosti popsaných v této diplomové práci jsou pozemkové 

úpravy. Zákonná úprava pozemkových úprav je v zásadě jasná a přehledná a nebudí v praxi 

mnoho otázek. Také proto jsem se na pozemkové úpravy více zaměřila z pohledu ochrany 

přírody a krajiny a na jejich přínos v této oblasti. Za nejvýraznější přispění pro zlepšení stavu 

zemědělské krajiny považuji budování protierozních a vodohospodářských opatření, která ve 

svém důsledku nejenže slouží svým prvotním účelům, ale také pomáhají zvyšovat diverzitu a 

ve spojení s budováním ÚSES také ekologickou stabilitu. Pozemkové úpravy jsou již nyní 

velmi důležitou působností SPÚ a jejich klíčová pozice se do budoucna bude ještě posilovat. 

Přesto se domnívám, že jim zatím není věnována ve veřejné sféře dostatečná pozornost, i když 

pro budoucnost české zemědělské výroby mohou hrát klíčovou roli. Nelze než doufat, že se 

tento stav změní.  

Dílčími cíli této práce byly zhodnocení organizační struktury SPÚ a porovnání zákonné 

úpravy působnosti PF ČR a pozemkových úřadů s úpravou působnosti SPÚ za účelem ověření 

relevance starší judikatury.  

Co se týče organizační struktury SPÚ nemám k ní žádné připomínky. Vzhledem ke 

shora popsané působnosti SPÚ se mi jeví jako vhodně zvolená, jak na úrovni ústředí SPÚ, tak 

na úrovni krajských pozemkových úřadů a jejich poboček. 

Z komparace výše zmíněných zákonných úprav vyplynulo, že jsou velmi podobné a 

v některých ohledech přímo totožné. Judikatura vytvořená před vznikem SPÚ je tedy i 

v současné době použitelná a aktuální a lze z ní nadále vycházet.  

Lze uzavřít, že SPÚ je v současné době stále důležitým správním úřadem, který naopak 

v budoucnu bude ještě více posilovat svou pozici především v oblasti pozemkových úprav a 

správy státní zemědělské půdy. Neméně důležitou roli má však stále i při vypořádávání 

restitučních nároků, které se někdy jistě vyčerpají, avšak zatím nelze říct, že by se tak mělo stát 

v dohledné době. Zvláště pak ne v případě, pokud zákonodárce nebude schopen přijmout 

ústavně konformní úpravu restituční tečky. I nadále se tak bude jednat o téma živé, vyvíjející 
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se a aktuální, ačkoliv budoucí postavení SPÚ bude pravděpodobně nejvíce záviset na 

politických okolnostech v České republice. 

Dalšími oblastmi akademického zájmu by mohly být církevní a zemědělské restituce 

v působnosti SPÚ z pohledu vývoje judikatury, zákonné úpravy a praxe, neboť se jedná o téma 

velmi obsáhlé, zajímavé a neustále se vyvíjející. 
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Seznam zkratek 

 

AV ČR Akademie věd České republiky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČR Česká republika 

EHP Evropský hospodářský prostor 

EU Evropská unie 

FNM ČR Fond národního majetku České republiky 

KN Katastr nemovitostí 

KPÚ Krajský pozemkový úřad 

KÚŘ Kancelář ústředního ředitele 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

OIČ Oddělení investičních činností 

OMPÚ Oddělení metodiky pozemkových úprav 

OMVR Oddělení majetkoprávních vztahů a rezervy 

ONA Oddělení nesporné agendy 

OPMS Odbor převodu majetku státu 

OPP Oddělení privatizačních projektů, metodiky a 

převodů 

OPS Odbor půdní služby 

OPÚ Odbor pozemkových úprav 

OR Oddělení restitucí 

ORP Oddělení realizace převodů 

ORPO Oddělení rozpočtu a příjmových operací 

OŘKPÚ Oddělení řízení krajských pozemkových úřadů 

OŘPÚ Oddělení řízení pozemkových úprav 

OSA  Oddělení sporné agendy 

OSMS Odbor správy majetku státu 

OSN Oddělení správy nemovitostí 

OSP Oddělení správy pohledávek 

OTCV Oddělení tvorby cen a verifikace 



 97 

OÚEM Oddělení účetnictví a evidence majetku 

OVSt Odbor vodohospodářských staveb 

OZSL Odbor zastupování státu a legislativy 

P.Ú. Soustava bývalých pozemkových úřadů 

PF ČR Pozemkový fond České republiky 

PSZ Plán společných zařízení 

PÚ Pozemkové úpravy 

SPÚ Státní pozemkový úřad 

ÚŘ Ústřední ředitel 

ÚS Ústavní soud České republiky 

Ústředí Ústředí Státního pozemkového úřadu 

ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

ZPF Zemědělský půdní fond 

Církevní zákon Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů 

Horní zákon Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství 

OSŘ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Ústava Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Vodní zákon Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů 

Zákon o FNM ČR Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České 

republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné 

osoby a o Fondu národního majetku České republiky 

Zákon o majetkovém vyrovnání Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s 

církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 

některých zákonů 

Zákon o majetku ČR Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích 

Zákon o PF ČR Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České 

republiky 
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Zákon o podmínkách převodu Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu 

na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o 

Pozemkovém fondu České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o 

dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o pozemkových úpravách, 

nebo také zákon o PÚ 

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon o půdě Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 

Zákon o SPÚ Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 

úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 

Zákon o ZPF Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu 
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důvodová zpráva k zákonu č. 299/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o 

Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

důvodová zpráva k zákonu č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů 

Seznam použité judikatury Ústavního soudu 

nález Ústavního soudu sp. zn.  Pl. ÚS 35/17 ze dne 19.6.2018 

nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1688/09 ze dne 29. 10. 2009 

nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 1663/16 ze dne 30.11. 2016 

nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 754/01 ze dne 23. 10. 2003 

nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 485/98 ze dne 30. 11. 1999 

nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 4139/16 ze dne 18.7.2017 

nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 495/02 ze dne 4. 3. 2004 

nález Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 3804/19 ze dne 5.1.2021 

nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 5/19 ze dne 1. 9. 2019 

nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 21/19 ze dne 12.1.2021 

nález ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 34/97 ze dne 27.5.1998 

usnesení Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 2594/08 ze dne 12. 3. 2009 

usnesení Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 508/13 ze dne 25.3.2013  

Seznam použité judikatury Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 1081/2009 ze dne 29.10.2009 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 1352/2018 ze dne 10. 7. 2019 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6njwhe
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rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 1518/2007 ze dne 21. 2. 2008 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 220/2014 ze dne 14.7.2015 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 2243/2020 ze dne 22.9.2020 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 2255/2017 ze dne 6.2.2018 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 2430/2016 ze dne 31.1.2018 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 3508/2018 ze dne 9.7.2019 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 403/2018 ze dne 12. 6. 2018 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 409/2017 ze dne 7.2.2018 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 4180/2007 ze dne 13.12.2007 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 4792/2014 ze dne 22. 3. 2016 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 5045/2015 ze dne 24.5.2017 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 5389/2014 ze dne 17.6.2015 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 907/2018 ze dne 4.9.2018 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31Cdo 3767/2009 ze dne 9.12.2009 

rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5A 35/2002 ze dne 2.11.2006 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22Cdo 598/2014 ze dne 26.1.2016 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 3304/2014 ze dne 24.9.2014 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 1905/2020 ze dne 10.8.2020 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 2841/2015 ze dne 20.12.2016 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 3455/2006 ze dne 11. 2. 2009 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 4144/2018 ze dne 22.1.2019 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 4822/2009 ze dne 8. 12. 2009 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 4926/2017 ze dne 14.8.2018 
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usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 969/2011 ze dne 25. 4. 2011 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28Cdo 979/2021 ze dne 28.4.2021 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30Cdo 1748/2007; 30Cdo 4802/2007 ze dne 21.11.2007 

usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Nad 83/2015ze dne 30.6.2015 

Seznam judikatury ostatních soudů 

rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 17Co 112/2017 ze dne 3.4.2018 

Seznam ostatních zdrojů 

aplikace k aktuálnímu stavu sucha v České republice dostupná na internetové adrese 

https://www.intersucho.cz [cit. 2.3.2021] 

Aplikace Monitoring eroze zemědělské půdy je dostupná na internetové adrese: 

https://me.vumop.cz [cit. 25.4.2021]. 

Aplikace Protierozní kalkulačka dostupná na internetové adrese: 

https://kalkulacka.vumop.cz/?core=account [cit. 25.4.2021]. 

mapová aplikace s vyznačenými hranicemi BPEJ, dostupná na internetové adrese 

https://spucr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=02c5dbfd2ae540028772a7b

b069fb878 [cit. 2.3.2021]  

rozhovory s vedoucími pracovníky SPÚ, zejména s ředitelkou Odboru zastupování státu a 

legislativy Mgr. Xenií Veselou 

www.cuzk.cz 

www.eagri.cz 

www.mzp.cz 

www.ochranaprirody.cz 

www.spucr.cz 
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Státní pozemkový úřad 

Abstrakt 

Tato diplomová práce je věnována Státnímu pozemkovému úřadu, který byl zřízen 

na základě zákona č. 503/2012 Sb. Protože se jedná o správní úřad s velice širokou 

působností, není možné se věnovat detailně všem jejím aspektům a téma tak zcela 

vyčerpat v rámci rozsahu diplomové práce. Cílem této práce je tedy základní představení 

Státního pozemkového úřadu z hlediska jeho vzniku, zařazení v systému státní správy 

České republiky, organizační struktury a hlavních oblastí jeho působnosti.  

Práce je rozdělena do šesti částí. První část je věnována obecné charakteristice Státního 

pozemkového úřadu. Nejdříve je zde stručně popsána transformace Pozemkového fondu České 

republiky a vznik Státního pozemkového úřadu a následuje jeho zařazení do systému veřejné, 

respektive státní správy České republiky. Podstatný rozsah první části je pak tvořen podrobným 

popisem organizační struktury Státního pozemkového úřadu. Následující části jsou věnovány 

především hlavním oblastem působnosti Státního pozemkového úřadu, za něž považuji 

restituce zemědělského a církevního majetku, správu majetku státu dle zákona č. 503/2012 Sb. 

a pozemkové úpravy. Druhá část obsahuje komparaci právní úpravy působnosti Pozemkové 

fondu a soustavy pozemkových úřadů se současnou právní úpravou Státního pozemkového 

úřadu. Ve třetí části jsou představeny církevní a zemědělské restituce se zaměřením na klíčové 

zákonné pojmy ve spojení se související judikaturou. Čtvrtá část obsahuje charakteristiku 

úplatných a bezúplatných převodů zemědělských pozemků ve správě Státního pozemkového 

úřadu dle zákona č. 503/2012 Sb. a zákonné úpravy státní půdní rezervy. Pátá část je věnována 

pozemkovým úpravám především z hlediska jejich přínosu pro ochranu krajiny a půdy, ale i 

z hlediska jejich zákonné úpravy. Práci uzavírají úvahy de lege ferenda o budoucnosti Státního 

pozemkového úřadu. Není-li uvedeno jinak, je práce zpracována podle právních předpisů 

účinných ke dni 1. 1. 2021. 

Klíčová slova: Státní pozemkový úřad, restituce, pozemkové úpravy, Pozemkový fond České 

republiky, převod majetku státu 
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State Land Office 

Abstract 

This thesis is dedicated to the State Land Office of the Czech Republic, which was 

established on the basis of Act No. 503/2012 Coll. As an administrative office with a broad 

scope, it is impossible to deal with all the aspects of the State Land Office in detail and 

thus provide a thorough analysis within this thesis. Therefore, the aim of this thesis is to 

provide a general introduction of the State Land Office – its establishment, place within 

the system of state administration, organisational structure and its main scope.  

This thesis is divided into six parts. The first part is dedicated to a general characteristic 

of the State Land Office. First of all, the transformation of the Land Fund of the Czech Republic 

and the establishment of the State Land Office of the Czech Republic is briefly described, 

following its placement within the system of public administration, respectively government of 

the Czech Republic. A large segment of the first part of the thesis then follows a detailed 

description of the organisational structure of the State Land Office. The following parts are 

dedicated particularly to the main scope of the State Land Office, which I consider to be 

agricultural and church restitution, administration of state property according to Act No. 

503/2012 Coll. and land consolidation. The second part consists of a comparison of legal scope 

of the Land Fund and the system of Land Offices with the current State Land Office legislation. 

The third part contains an introduction to agricultural and church restitution, focusing on key 

legal concepts in conjunction with related case law. The fourth part is dedicated to characteristic 

of paid and unpaid transfers of agricultural land under the State Land Office administration 

according to Act No. 503/2012 Coll. and legal regulations of the state land reserve. The fifth 

part deals with land consolidation especially in terms of its contribution to landscape and soil 

protection and also in terms of its legal regulation. The thesis is concluded with de lege ferenda 

reflections on the future of the State Land Office. Unless otherwise stated, this thesis is written 

in accordance with legal regulations effective as of 1 January 2021. 

 

Key words: State Land Office, Restitution, Land Consolidation, Land Fund of the Czech 

Republic, Transfer of State Property 


