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1. ÚVOD 

 

     Půda, a to jak zemědělská, tak lesní, je jednou ze základních, nenahraditelných a 

zároveň nejohroženějších složek životního prostředí. Funguje jako velmi významný 

produkt přírody a neobnovitelný přírodní zdroj. Nezastupitelné místo zaujímá půda 

především v zemědělství a lesnictví. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

(dále jen „zákon o ochraně ZPF“) ve svých ustanoveních přímo prohlašuje zemědělský 

půdní fond (dále jen „ZPF“) za základní přírodní bohatství České republiky a lesní 

zákon prohlašuje pozemky určené k plnění funkcí lesa za národní bohatství. Diplomová 

práce se týká přibližně 90 % půdy, neboť takovou výměru půdy tvoří půda zemědělská 

a lesní, tedy dvě ekologicky a ekonomicky nejvýznamnější kategorie půdy, na jejichž 

ochranu klade česká právní úprava zvýšený důraz. Půda i její jednotlivé části plní 

mnoho nezastupitelných funkcí, a nejen proto musí být intenzivně chráněna. Příznivý 

stav půdy je jedním z hlavních předpokladů celkově příznivého stavu životního 

prostředí. Ochranou zemědělských a lesních pozemků, jejich zvelebováním a 

racionálním využíváním je tedy zajišťována také ochrana a zlepšování ostatních složek 

životního prostředí a ochrana a zlepšování životního prostředí jako celku. V uplynulých 

desetiletích byla přijata řada právních předpisů, jejichž cílem je především omezit 

poškozování funkcí půdy a současně zmírňovat důsledky škod na půdě a napomáhat 

k jejich nápravě. 

     Diplomová práce se v jednotlivých kapitolách zaměřuje především na příčiny 

ochrany a funkce zemědělských a lesních pozemků, dále průřezově seznamuje 

s platnými vnitrostátními, mezinárodními a evropskými prameny právní úpravy 

v oblasti ochrany zemědělských a lesních pozemků, jež jsou v práci zohledněny a vedle 

toho jsou v práci uvedeny související právní předpisy z jednotlivých oblastí ochrany 

životního prostředí. Těžiště diplomové práce pak spočívá v rozboru právní úpravy 

ochrany ZPF, jehož součástí je zemědělská půda a ochrany pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. Zvláštní kapitola a zejména zvýšená pozornost je věnována postupu při 

odnímání zemědělských a lesních pozemků pro jiné účely, neboť právě kvalitní a 

účinná úprava této problematiky je podle mého názoru jedním z nejdůležitějších 

prostředků ochrany zemědělských a lesních pozemků, a to jak z hlediska ochrany 

kvality, tak zejména z hlediska ochrany jejich kvantity. Součástí diplomové práce jsou i 

příklady konkrétní aplikace  právních předpisů v praxi. V přílohách jsou pro orientaci 
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přiloženy některé důležité tabulky týkající se zejména srovnání současného stavu 

zemědělských a lesních pozemků s jejich stavem v době platnosti dřívějších právních 

předpisů. 

     Diplomovou práci na toto téma jsem si vybrala především z toho důvodu, že 

pocházím z vesnice, ve které v současné době probíhá poměrně rozsáhlá výstavba 

nových rodinných domů a za těmito účely dochází k odnímání především zemědělských 

pozemků a jejich přeměně na stavební parcely. Neboť zjišťuji, že správní orgány 

zemědělskou půdu rozsáhle odnímají zemědělské výrobě, a že v různých případech 

dochází na správních úřadech k nejednotné aplikaci právních předpisů a také vzhledem 

ke skutečnosti, že tyto otázky budu i já sama řešit, chtěla bych se touto problematikou 

hlouběji zabývat. V blízké budoucnosti budu totiž jednak v souvislosti se změnou orné 

půdy na stavební parcelu navrhovat orgánu ochrany ZPF vynětí ze ZPF, a pokud tento 

orgán půdu ze ZPF odejme, budu při vydání stavebního povolení muset žádat o souhlas 

orgánu státní správy lesa, neboť pozemek se nachází v okolí 50 m od lesa. 

     Hlavním záměrem diplomové práce je poskytnout souhrnný, utříděný a vnitřně 

propojený výklad v oblasti ochrany půdy, současně zjistit důvody, které vedou 

k nejednotné aplikaci a tedy nerovnému postavení občanů v této oblasti práva a pokusit 

se navrhnout řešení, která by těmto problémům předcházela. 
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2. PŮDA JAKO SLOŽKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

2.1. Vymezení pojmu půda 

 

     Před tím, než se ve své práci začnu problematikou ochrany zemědělských a lesních 

pozemků zabývat, je třeba si vymezit pojem půda. Právo chápe pojem půda ve dvojím 

smyslu, jednak jako hmotný substrát Země a jednak jako zemský povrch, neboli jako 

svrchní vrstvu zemské kůry. Z hlediska ochrany půdy jde o hmotný substrát Země, 

který je ohrožován, neboť se zhoršují jeho užitné vlastnosti. Proto je třeba hmotný 

substrát Země chránit. Je však třeba zachovat pozitivní užitné vlastnosti na co největší 

ploše. Skutečnost, že půda je výtvorem přírody a nelze ji vyrobit, má za následek, že 

rozloha zemského povrchu je s konečnou platností dána a je neměnná. Právo tedy 

nemůže ovlivnit rozlohu půdy obecně ale právo může chránit rozlohu zemědělské a  

lesní půdy, zejména před jejím společensky neodůvodněným odnímáním zemědělské 

výrobě a plnění funkcí lesa. Základem je tedy ochrana rozlohy, neboť pokud by tato 

ochrana nebyla účinně zajištěna, nebylo by z hlediska kvality již co chránit.  

      

     V určité formě a intenzitě podléhá ochraně veškerá půda. Hlavní pozornost se však 

soustřeďuje na ekologicky nejvýznamnější a nejhodnotnější kategorie půdy, kterými 

jsou půda zemědělská a lesní. Tyto druhy pozemků představují více než 87 % povrchu 

České republiky.1 Není tedy třeba chránit pozemky zastavěné ale je třeba intenzivně 

chránit pozemky zemědělské a lesní. Zemědělské pozemky se podle statistických údajů 

zpracovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve Statistické ročence 

půdního fondu České republiky ke dni 31. 12. 2008 nachází na ploše 4 244 081 ha, což 

představuje ve srovnání s rokem 1966 úbytek, neboť tehdy výměra zemědělské půdy 

činila 4 514 133 ha, jak dokládá příloha č. 1. Největší podíl na celkové výměře 

zemědělské půdy má její nejvýznamnější kultura, a to orná půda s výměrou 3 025 597 

ha, což také znamená úbytek oproti roku 1966, kdy její výměra činila 3 351 570 ha. 

Lesní pozemky se podle statistických údajů ke dni 31. 12. 2008 nachází na ploše 2 653 

033 ha, což naopak představuje ve srovnání s rokem 1966 nárůst, neboť tehdy výměra 

lesních pozemků činila 2 599 628 ha, jak je pro srovnání též uvedeno v příloze č. 1. 

 

                                                 
1 Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2007, str. 281 
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     Půda, jako jedna ze základních a nenahraditelných složek životního prostředí a 

produkt přírody, má  nesmírnou užitnou hodnotu, je nepostradatelnou součástí v životě 

lidské společnosti a plní mnoho významných nezastupitelných funkcí nezbytných pro 

společenskou činnost, pro uspokojování různých ekonomických a sociálních služeb a 

pro přežití ekosystémů. Půda zejména plní funkci nenahraditelné složky životního 

prostředí, která významně působí na další složky životního prostředí. Mezi další funkce 

patří zejména tvorba biomasy, zachycování sluneční energie, poskytování zázemí pro 

biologickou rozmanitost, pro existenci půdních organismů a mnoha druhů živočichů. 

Dále podmiňuje růst rostlin, ukládá se v ní a přeměňuje voda a živiny a slouží jako 

zdroj nerostných surovin a zásobárna uhlíku. Vedle toho plní půda řadu produkčních 

funkcí,  funguje jako hlavní a nepostradatelný výrobní prostředek ve výrobním procesu, 

zajišťuje výživu obyvatelstva, je rezervoárem užitných hodnot, které jsou dobývány 

z jejího povrchu a významně působí na další složky životního prostředí. Má tedy 

polyfunkční charakter, což znamená, že je postupně nebo současně použitelná k různým 

účelům.  

 

     Půda ve smyslu zemského povrchu se jejím užíváním neopotřebovává ani 

nespotřebovává. Rozloha zemského povrchu zůstává při činnostech, které na něm, pod 

ním či nad ním  probíhají, nezmenšená, mění se pouze vlastnosti půdy. Uspokojováním 

potřeb spojených s využíváním půdy je však půda vystavena působení různých 

škodlivých vlivů, které brání půdě vykonávat své mnohostranné funkce a služby pro 

člověka i ekosystémy. Výsledkem je vyčerpávání a znehodnocování zdrojů půdy, jako 

jsou nerosty, snižuje se úrodnost půdy a dále dochází k ohrožování či poškozování 

užitných vlastností půdy. Proto je nutno s půdou  nakládat jako s neobnovitelným 

zdrojem. Zatížení půdy nabírá na intenzitě a dochází tak k výraznému zhoršení její 

kvality. Mnohé lidské aktivity představují veliké riziko pro kvalitu půdy. Půda je pod 

rostoucím enviromentálním tlakem, přičemž jeden z nejzávažnějších globálních 

problémů představuje degradace půdy, za jejímž prohlubováním stojí právě především 

lidská činnost. Mezi nejvýznamnější negativní jevy degradace patří eroze, odlesňování, 

pokles obsahu organické hmoty, sesuvy půdy, hromadění anorganických solí v půdě, 

kontaminace rizikovými látkami, snížení biodiverzity a v neposlední řadě také zastavění 

půdy. Za vznikem nebo prohlubováním degradace stojí řada faktorů, které mají 

vzestupnou tendenci, a to především neuvážené zábory zemědělských a lesních 

pozemků pro jiné činnosti (zejména výstavba), průmyslové činnosti, cestovní ruch, 
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znečišťování půdy škodlivými látkami, cestovní ruch a v neposlední řadě také nevhodné 

zemědělské a lesnické postupy, včetně používání nevhodných technik a technologií. 

Výsledkem těchto zásahů je snižování úrodnosti půdy, uvolňování uhlíku, úbytek 

biologické rozmanitosti, nižší kapacita zadržování vody, narušení koloběhu plynů a 

živin, jakož i horší odbourávání kontaminujících látek. Degradace půdy má přímý 

dopad na kvalitu vody a ovzduší, biologickou rozmanitost a změny klimatu. Může 

rovněž poškozovat zdraví lidí a negativně působit na bezpečnost potravin a krmiv. 

Jedním ze závažných problémů v této souvislosti je navíc skutečnost, že s ohledem na 

extrémně pomalou tvorbu půdy je tato složka životního prostředí prakticky považována 

za neobnovitelný zdroj.2 

      

     Jedním z hlavních předpokladů celkově příznivého stavu životního prostředí je 

příznivý stav půdy. Stav a kvalita půdy ovlivňuje ostatní složky životního prostředí (mj. 

kvalitu podzemních a povrchových vod, obsah skleníkových plynů v atmosféře) a 

nepřímo i zdraví lidí a přežití ekosystémů. Úkolem práva je proto hledat odpovídající 

řešení, které by umožnilo předcházet těmto nepříznivým vlivům na půdu nebo alespoň 

na nejnutnější míru omezit ohrožování a poškozování funkcí půdy a zmírňovat dopad 

těchto jevů na vývoj společnosti. Za tím účelem byla v uplynulých desetiletích přijata 

řada právních předpisů, jejichž cílem je především omezit poškozování ekologických 

funkcí půdy, na jejichž význam je oproti dřívější úpravě kladen stále větší důraz, a 

současně zmírňovat důsledky škod na půdě a napomáhat k jejich nápravě. 

 

2.2. Účelová kategorizace půdy 

 

     Všechny shora nastíněné různorodé vlastnosti a kvality půdy, především polyfunkční 

charakter půdy neboli víceúčelová použitelnost jednotlivých druhů pozemků, dále 

požadavek na zajištění harmonického uspořádání území a na zajištění ochrany půdy, 

vedly k potřebě roztřídit půdní fond České republiky tak, aby pozemky stejnorodých 

vlastností a kvalit tvořily stejnou kategorii. Limitujícím faktorem pro roztřídění 

pozemků do účelových kategorií jsou zejména rozdílné přírodní vlastnosti jednotlivých 

                                                 
2 Viz. Smolek, M.: Ochrana půdy v komunitárním právu  - dozrál čas na harmonizovanou úpravu? -  
příspěvek obsažený v publikaci od Damohorský, M. a kol.: Pocta Doc. Jaroslavovi DROBNÍKOVI, CSc. 
k jeho 70. narozeninám, PFUK, Praha 2007, str. 151 
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částí půdy, z nichž lze dovodit, které pozemky jsou vhodné pro zemědělskou výrobu, 

pro lesní hospodářství, těžbu nerostů, apod. 

     Účelovou kategorizací půdy se tedy rozumí třídění pozemků podle způsobu jejich 

hospodářského a jiného společenského využití.3 Jejím základním posláním je zajistit 

využití určité části území k danému účelu a současně toto využívání chránit. Zařazení 

pozemku do určité kategorie vyjadřuje převažující způsob společenského využití tohoto 

pozemku. Zatímco pojem půda znamená zemský povrch, výrazem pozemek je 

definována vždy jen konkrétní individualizovaná část půdy. Zákon o katastru 

nemovitostí k rozlišení pozemků používá pojem „druh pozemku“, vedle toho zákon o 

ochraně ZPF u druhů zemědělské půdy používá termín „kultura pozemku“. Naproti 

tomu nezemědělská půda nikdy neměla kultury. Pojem „kultura pozemku“ je však 

v novele zákona o ochraně ZPF, která je nyní ve fázi 2. čtení, z důvodu zajištění 

souladu terminologie se zákonem o katastru nemovitostí nahrazen pojmem „druh 

pozemku“, jak vyplývá ze sněmovního tisku 652/0. 

 

     Právní úprava roztřídění pozemků (půdy) do jednotlivých účelových kategorií 

(druhů) je obsažena v zákoně č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky a 

vyhlášce č. 26/2007 Sb., v jejíž příloze jsou pro účely katastru nemovitostí 

charakterizovány jednotlivé druhy pozemků. Zákon o katastru nemovitostí v § 2 odst. 3 

člení veškerou půdu (pozemky) podle druhů do 11 účelových kategorií, a to na ornou 

půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty (všechny tyto 

druhy pozemků společně tvoří v rámci účelové kategorizace půdy zemědělské 

pozemky - zemědělskou půdu, a tedy část zemědělského půdního fondu), lesní 

pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy (tyto druhy 

pozemků společně tvoří nezemědělské pozemky – nezemědělskou půdu). Zákon o 

katastru nemovitostí tedy vymezuje lesní pozemek jako nezemědělský pozemek. 

Stavební parcelou se pro účely zákona o katastru nemovitostí rozumí pozemek 

evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří. Stejnou definici zemědělské 

půdy podává zákon o ochraně ZPF, který  pouze místo termínu trvalé travní porosty 

používá dřívější členění na louky a pastviny, a jimiž se rozumí pozemek trvale porostlý 

travinami, jehož primárním výtěžkem je seno nebo jež je určený k trvalému spásání. 

Tím, že později přijatý katastrální zákon již na místo termínu louky a pastviny používá 

                                                 
3 Viz. Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, IFEC Praha 2007, str. 21 
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označení trvalé travní porosty, došlo k nepřímé novelizaci dříve přijatého zákona o 

ochraně ZPF.        

  

     Zákon o katastru nemovitostí tedy rozděluje veškerou půdu na půdu zemědělskou a 

nezemědělskou, které dále člení na jednotlivé půdní kategorie. Nedostatkem platné 

právní úpravy je jednak skutečnost, že uvedený systém nezahrnuje všechny kategorie 

pozemků, které obsahují jiné právní předpisy. Právní úprava účelové kategorizace půdy 

např. nezná kategorii stavebního pozemku, který je definován ve stavebním zákoně. 

Přesto tato soustava splňuje svůj hlavní cíl, protože zachycuje dva nejvýznamnější 

druhy pozemků, a to pozemky zemědělské a lesní.  

     Zákon o katastru nemovitostí sice vymezuje jednotlivé kategorie pozemků, avšak 

nezabývá se jejich právních režimem. To přenechává speciálním právním normám, jako 

je např. zákon o ochraně ZPF, lesní zákon, které se zabývají mechanismem změny 

účelového určení pozemků, nemají však ucelený a jednotný charakter, což v aplikační 

praxi způsobuje problémy. Současné třídění pozemků není neměnitelné a do budoucna 

je možné počítat se změnami, které by mohly přinést přesnější rozlišení některých 

stávajících druhů, zejména u kategorie pozemků ostatní plochy. 

 

2.3. Změna účelového určení půdy 

 

     Zařazením pozemků do jednotlivých kategorií jsou pozemky zákonodárcem určeny 

k určitým účelům a podrobeny odpovídajícímu právnímu režimu, který zajišťuje a 

zaručuje, že pozemky budou užívány právě k těmto účelům. Rozdělení pozemků do 

účelových kategorií je tedy závazné. Nerespektování účelové kategorizace půdy a 

nepovolené změny kultur jsou jednou z hlavních příčin zmenšování rozlohy půdy. Na 

druhé straně jsou však změny v účelovém určení pozemků nezbytné s ohledem na 

optimální využívání území a s ohledem na měnící se potřeby společnosti. Ke změně 

účelového využití všech druhů pozemků, které spadají do systému účelové kategorizace 

půdy, a k následnému zápisu této změny v katastru nemovitostí však může dojít jen, 

jsou-li splněny všechny zákonem předepsané podmínky. Vzhledem ke skutečnosti, že 

zákon o katastru nemovitostí člení veškeré pozemky na zemědělské a nezemědělské, 

týkají se změny účelového určení pouze těchto druhů pozemků. Změnit účelové určení 

pozemku je možné pouze na základě ohlášení vlastníka pozemku nebo jiného 
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oprávněného, na základě rozhodnutí, souhlasu nebo oznámení vydaného příslušným 

státním orgánem, anebo automaticky v důsledku revize údajů katastru nemovitostí.  

 

          Změny, k nimž dochází v účelovém určení pozemků, je možné rozdělit takto: 

1. Změny, k nimž dochází uvnitř ZPF, a kde můžeme dále rozlišit: 

a) změny mezi kategoriemi zemědělské půdy navzájem (např. změna louky nebo 

pastviny na ornou půdu), 

b) změny mezi kategoriemi půdy zemědělské a nezemědělské, která je součástí ZPF, 

navzájem (přeměna zemědělské půdy na nezemědělskou nebo naopak), 

c) změny mezi kategoriemi půdy nezemědělské, které jsou součástí ZPF, navzájem, 

2. Změny, v jejichž souvislosti dochází k vynětí půdy ze ZPF – mohou zde nastat 2 

případy: 

a) změna zemědělské půdy do kategorie půdy nezemědělské, která není součástí ZPF 

(jedná se např. o změnu některé kategorie zemědělské půdy na lesní pozemek nebo 

jinou nezemědělskou kategorii - např. zalesnění zemědělské půdy, která již není 

vhodná k zemědělské výrobě) 

b) změna téhož nezemědělského pozemku, u něhož odpadla potřeba nebo 

nepostradatelnost pro zemědělskou výrobu nebo změna mezi kategoriemi 

nezemědělské půdy, v jejímž důsledku přestane být nezemědělská půda nezbytnou 

pro zemědělskou výrobu, 

3. Změny účelového určení pozemků, při nichž je nezemědělská půda zařazována do 

ZPF (jedná se o opačnou situaci, než je uvedena v bodě 2b, tedy o případ, kdy 

nezemědělská půda, která není součástí ZPF, se po provedené změně účelového určení 

stane nepostradatelnou pro zemědělskou výrobu a je z toho důvodu zařazena do ZPF – 

např. pokud lesní pozemek je změněn na zemědělskou půdu a bude nadále využíván 

jako zemědělská půda k zemědělské výrobě), 

4. Změny mimo ZPF (tyto změny se týkají pouze nezemědělských pozemků, které 

nejsou součástí ZPF a ani po provedené změně účelového určení nebudou pro 

zemědělskou výrobu nepostradatelné – jedná se tedy o vzájemné změny 

nezemědělských pozemků, avšak pouze těch které nejsou součástí ZPF – např. situace 

kdy lesní pozemek je změněn na některou jinou kategorii nezemědělské půdy a bude 
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nadále využíván k jiným účelům než k plnění funkcí lesa nebo opačný případ, kdy se 

některá z jiných kategorií nezemědělské půdy mění na lesní pozemek).4 

 

     Vlastník pozemku je z titulu vlastnického oprávněn užívat pozemek ke všem 

účelům, ale zásadně nikoli svévolně. Má-li vlastník pozemku v úmyslu změnit druh 

pozemku a tedy jeho účelové využití, je velmi důležité, jakého druhu nyní pozemek, 

jehož se změna týká, je, a jaké bude jeho budoucí účelové využití. Vlastník má tedy 

oprávnění měnit účelové užití pozemků, nelze však druhy pozemků měnit libovolně. 

K výkonu oprávnění, tedy k provedení faktické změny všech druhů pozemků 

spadajících do systému účelové kategorizace, zpravidla potřebuje povolení, popřípadě 

souhlas příslušného orgánu státní správy, ledaže změna výjimečně závisí pouze na vůli 

vlastníka pozemku (jedná se pouze o jediný případ, a to změnu orné půdy na kulturu 

trvalého travního porostu, která ničemu nepodléhá, a kde tedy změna závisí pouze na 

vůli vlastníka pozemku). Pokud by potřebný souhlas neměl, jednal by v rozporu se 

zákonem, šlo by o změnu protiprávní s možností uložení sankce. Dalším důsledkem 

protiprávní změny by byla skutečnost, že tato změna by nemohla být zapsána do 

katastru nemovitostí. Požadovaný souhlas dává vlastníkovi právo, nikoli však povinnost 

provést požadovanou změnu (tuto povinnost má pouze v případě, kdy mu provedení 

změny nařídí příslušný orgán státní správy). Vlastník uskuteční faktickou změnu využití 

pozemku tím, že začne půdu užívat k jiným účelům. Pokud změnu v souladu s platným 

povolením provede, je jeho povinností oznámit provedení změny s doložením 

udělených souhlasů katastrálnímu úřadu, který následně provede zápis změny podle 

zákona o katastru nemovitostí. Pokud však vlastník faktickou změnu neprovede, 

nezačne tedy pozemek užívat k jiným účelům do 2 let od nabytí právní moci 

rozhodnutí, jímž mu byla změna povolena (pokud stavební úřad v odůvodněných 

případech nestanoví lhůtu delší), platnost rozhodnutí zaniká. Výjimku obsahuje pouze § 

3 odst. 4 lesního zákona, který stanoví, že orgán státní správy lesů může na návrh 

vlastníka pozemku nebo s jeho souhlasem prohlásit pozemky, které nejsou podle § 3 

odst. 1 pozemky určenými k plnění funkcí lesa, za pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Tyto pozemky se stanou pozemky určenými k plnění funkcí lesa automaticky dnem 

nabytí právní moci rozhodnutí vydaného orgánem státní správy lesů, aniž by vlastník 

musel uskutečnit jeho faktickou změnu. 

                                                 
4 Srovnej Pekárek, M.: Změny účelového určení pozemků, časopis Právník 1980, str. 1019 
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     Mechanismem změny druhu pozemku se zabývá řada právních předpisů.      

Nejdůležitějším právním předpisem týkajícím se této problematiky je zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), který 

ve svých ustanoveních upravuje nejdůležitější právní prostředek těchto změn, a to 

jednak územní plánování a jednak územní rozhodnutí, popřípadě územní souhlas. Vztah 

územního plánování k účelové kategorizaci půdy je velmi těsný. Územně plánovací 

dokumentace řeší funkční využití území, je projektem perspektivní změny účelového 

určení pozemků. Sama však ještě účelové určení pozemků nemění. Jejím úkolem je nové 

využití území, tj. změnu účelového určení pozemků připravit (naplánovat). Jestliže 

územně plánovací dokumentace je obecnou přípravou změny účelového určení 

pozemku, pak k realizaci plánované změny dochází prostřednictvím územního 

rozhodnutí, které je již konkrétním rozhodnutím orgánu územního plánování, které mění 

účelové určení a stanoví způsob využití konkrétního pozemku.5 Územní plánování je 

koncepčním nástrojem ochrany zemědělských i lesních pozemků. Územní plán tedy 

připravuje mj. i budoucí uspořádání a využití území, tedy nepochybně i změny v území.6 

Stavební zákon v § 76 odst. 1 stanoví, že umisťovat stavby a měnit využití území lze 

jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.  

     Ze všech druhů územních rozhodnutí uvedených v § 77 odst. 1 stavebního zákona 

zakládá změnu druhu pozemku a nový způsob užívání pozemku: 

a) územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,  

b)  územní rozhodnutí o změně využití území. 

     Obě tato územní rozhodnutí se vydávají v případech, kdy má být zemědělská půda 

použita pro jiné než zemědělské účely (tedy v souvislosti s odnětím půdy ze ZPF např. 

pro účely výstavby nebo pro jiné nezemědělské využití), dále v případech, mají-li být 

lesní pozemky a ostatní kategorie nezemědělských pozemků použity pro jiné účely 

(tedy opět v souvislosti s odnětím pozemků plnění funkcí lesa). Územní rozhodnutí o 

využití území se navíc uplatňuje také tehdy, má-li dojít ke změně kultur zemědělské 

půdy na vinice, chmelnice, sady a zahrady (jedná se o pouze o tyto vzájemné změny 

kultur, k nimž je vyžadováno územní rozhodnutí). Obecně tedy všechny změny druhů 

pozemků podléhají vydání územního rozhodnutí, popřípadě územního souhlasu, jinak 

tyto změny nelze uskutečnit. Vydání územního rozhodnutí o změně využití území se 

                                                 
5 Blíže Pekárek, M.: Změny účelového určení pozemků, časopis Právník 1980, str. 1021 - 1022 
6 Viz. Damohorský, M., Stejskal, V.: Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva – 
Sborník z konference, Praha 2003, str. 96 
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podle § 80 odst. 2 stavebního zákona vyžaduje v zásadě při všech změnách druhů 

pozemků přesahujících výměru 300 m², zejména při zřizování, rušení a úpravě vinic, 

chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud však podmínky změny druhu pozemku 

nejsou stanoveny pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím. Místo 

územního rozhodnutí vydává příslušný orgán státní správy podle § 96 odst. 2 písm. g) 

stavebního zákona územní souhlas, jedná-li se o změnu druhu pozemku o výměře do 

300 m². Územní rozhodnutí ani územní souhlas se podle § 77 odst. 2 stavebního zákona 

však nevydávají pro území, pro které byl vydán regulační plán, a to v rozsahu, v jakém 

regulační plán nahrazuje příslušná územní rozhodnutí. 

     Z výše uvedeného výkladu však vyplývá, že z tohoto obecného pravidla zná právo 

dvě výjimky. V případě změny trvalého travního porostu na ornou půdu se na místo 

územního rozhodnutí vyžaduje souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF. Druhou 

výjimku představují změny orné půdy na kulturu trvalého travního porostu, k nimž se 

nepožaduje ani rozhodnutí, ani souhlas a jedná se tedy o jedinou změnu kultury, kterou 

může vlastník pozemku uskutečnit volně podle své úvahy.  

     Vydání územního rozhodnutí předchází územní řízení, které je správním řízením, a 

postupuje se v něm tedy podle obecných předpisů o správním řízení, pokud stavební 

zákon nestanoví jinak. K vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu je 

příslušný stavební úřad, není-li podle zvláštních právních předpisů příslušný 

k územnímu řízení, kterým se vydává rozhodnutí o změně využití území, jiný správní 

orgán než stavební úřad. V těchto případech správní orgán může rozhodnout jen 

v souladu se závazným stanoviskem stavebního úřadu. Místní příslušnost stavebního, 

popřípadě jiného správního orgánu je dána polohou nemovitosti (pozemku, kterého se 

řízení týká). Územní řízení se zahajuje na návrh vlastníka dotčeného pozemku a 

stavební úřad v něm posuzuje především, zda záměr žadatele je v souladu s vydanou 

územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s charakterem území a se závaznými stanovisky dotčených orgánů chránících veřejné 

zájmy podle zvláštních právních předpisů. Na vydání územního rozhodnutí není právní 

nárok, a to ani v případě, že se požaduje pro pozemek v území, které může být vydanou 

územně plánovací dokumentací využito k jinému než dosavadnímu účelu.7  

 

                                                 
7 Viz. Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, IFEC Praha 2007, str. 32 



 17 

     Územním rozhodnutím se nikdy nemění druh pozemku. Územní rozhodnutí pouze 

poskytují vlastníku pozemku oprávnění, nikoli však povinnost, aby provedl faktickou 

změnu účelového určení pozemku tím, že začne skutečně pozemek využívat k jiným 

účelům. Toto právo vlastníka je ze zákona omezeno lhůtou 2 let ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí. Neprovede-li tedy vlastník v této lhůtě faktickou změnu, rozhodnutí 

pozbývá platnosti a vlastník již nemůže změnu účelového určení pozemku provést. 

Příslušný stavební úřad však může na odůvodněnou žádost omezenou dobu platnosti 

prodloužit podle § 93 odst. 1 stavebního zákona. To se však týká pouze případu, kdy je 

změna účelového určení prováděna na návrh vlastníka či nájemce pozemku. Naproti 

tomu, je-li změna uložena rozhodnutím příslušného orgánu, např. v případě ZPF, 

vlastník povinen změnu účelového určení provést. Neprovede-li vlastník změnu, je to 

důvodem pro uložení pokuty příslušným orgánem ochrany ZPF podle § 20 odst. 2 písm. 

b) zákona o ochraně ZPF. 

 

     Speciálnímu právnímu režimu podléhají pozemky tvořící ZPF, jež chrání zákon o 

ochraně ZPF. Zákon o ochraně ZPF je speciální právní úpravou k obecné úpravě 

územního rozhodnutí ve stavebním zákoně, neboť se vztahuje jen na pozemky tvořící 

ZPF. ZPF je jen termín pro účely ochrany a nikoli pro účely účelové kategorizace půdy, 

ZPF není druh pozemku. ZPF podle § 1 odst. 2 a 3 zákona o ochraně ZPF zahrnuje 

veškerou půdu zemědělskou (z hlediska půdních kategorií všechny kategorie 

zemědělské půdy) a veškerou půdu nezemědělskou (všechny její kategorie), s výjimkou 

lesních pozemků, které jsou vždy součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Součástí ZPF je však pouze ta nezemědělská půda, která sice bezprostředně neslouží 

zemědělské výrobě ale je pro ni nepostradatelná.  

          Zákon o ochraně ZPF v § 2 zakotvuje přesný postup při provádění změn 

účelového určení půdy, umožňuje tedy účelové určení pozemku za určitých podmínek a 

v určitých situacích změnit. Díky přesně stanoveným podmínkám přispívá k ochraně 

ZPF před zhoršováním kvality. Jak již bylo výše uvedeno, obecně všechny změny 

druhů  pozemků podléhají vydání územního rozhodnutí o změně využití území 

příslušným stavebním úřadem. Jde-li o změnu trvalého travního porostu na ornou půdu, 

uděluje k ní souhlas příslušný orgán ochrany ZPF. Souhlas je v tomto případě vydáván 

místo územního rozhodnutí. Ostatní změny kultur zemědělské půdy podléhají režimu 

stavebního zákona, tedy vydání  územního rozhodnutí či územního souhlasu, 

s výjimkou změny orné půdy na kulturu trvalého travního porostu, ke které se 
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nevyžaduje ani souhlas orgánu ochrany ZPF, ani vydání územního rozhodnutí, popř. 

územního souhlasu. Ke změně kultury zemědělské půdy může dojít na návrh vlastníka 

pozemku nebo z iniciativy orgánu ochrany ZPF, který může nařídit vlastníku či nájemci 

pozemku změnu kultury zemědělské půdy, a to pouze z důvodu ochrany životního 

prostředí. Tento právní prostředek (nařízení změny kultury zemědělské půdy) nahrazuje 

územní rozhodnutí. Ve všech těchto případech změn je však pozemek nadále součástí 

ZPF a je určen pro zemědělské účely, dochází pouze ke změně účelového určení 

v rámci zemědělské půdy.  

     Ačkoli se ustanovení týkající se změn kultur uvnitř ZPF v praxi aplikují převážně jen 

při změnách mezi kategoriemi zemědělské půdy navzájem, nelze vyloučit jejich 

působnost ani pro případ změny mezi kategoriemi zemědělské půdy a nezemědělské 

půdy, která je součástí ZPF.  

     Posledním případem týkajícím se změn účelového určení pozemku jsou změny, 

k nimž může dojít pouze v souvislosti s vynětím půdy ze ZPF. V tomto případě přestává 

být pozemek součástí ZPF. O této problematice pojednávám blíže v kapitole 4.5.   

     Pozemek se tedy stane součástí ZPF buď tím, že byl takovým pozemkem v době 

účinnosti zákona nebo byl za takový pozemek prohlášen na návrh vlastníka nebo s jeho 

souhlasem na návrh nájemce pozemku, anebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 

ZPF. Pouze v těchto případech dochází k dovolené změně účelového určení. Provede-li 

vlastník či nájemce pozemku nedovolenou změnu kultury, je to důvodem pro uložení 

pokuty příslušným orgánem ochrany ZPF.  

      

          Zvláštní právní úpravě dále podléhají podle lesního zákona pozemky určené 

k plnění funkcí lesa. Pokud lesní pozemek má být nadále využíván jako zemědělská 

půda nebo má být změněn na některou jinou z kategorií nezemědělské půdy a zároveň 

pokud má být nadále využíván k jiným účelům než k plnění funkcí lesa, musí orgán 

státní správy lesů rozhodnout o odnětí tohoto pozemku plnění funkcí lesa. 

Předpokladem změny lesního pozemku na jiný druh pozemku, který již nebude sloužit 

k plnění funkcí lesa, je tedy rozhodnutí orgánu státní správy lesa o odnětí pozemků 

z plnění funkcí lesa, které následuje v tomto případě až po vydání územního rozhodnutí. 

Při odnětí lesních pozemků musí být tedy po územním rozhodnutí vydáno ještě 

rozhodnutí o odnětí podle § 13 a 16 lesního zákona. Pokud však pozemek i po změně 

kategorie bude sloužit k plnění funkcí  lesa, není podle autorky nezbytné vydávat pouze 
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na základě změny účelové kategorie i rozhodnutí o odnětí.8  S tímto tvrzením 

nesouhlasím, neboť při každém odnětí lesních pozemků musí být po územním 

rozhodnutí vydáno ještě rozhodnutí o odnětí. 

      

     Zápis všech změn druhů pozemků provádí katastrální úřad. V katastru nemovitostí 

jsou tedy evidovány všechny jednotlivé druhy pozemků, jejich výměra, způsob jejich 

využití a změny v účelovém určení pozemků, k nimž došlo na základě rozhodování 

zejména orgánů ochrany ZPF, státní správy lesů a orgánů územního plánování. Údaje o 

všech těchto skutečnostech jsou každoročně publikovány ve Statistické ročence 

půdního fondu České republiky, kterou vydává Český úřad zeměměřičský a katastrální. 

Evidence nemovitostí má tedy pro ochranu zemědělských a lesních pozemků zásadní 

význam. Vlastník pozemku má povinnost oznámit katastrálnímu úřadu každou změnu 

využití pozemku. Zápis do katastru nemovitostí však nelze vzhledem k jeho 

deklaratorní povaze považovat za změnu účelového určení pozemku. Katastrální úřad 

pouze zapisuje skutečnosti, které již dříve nastaly na základě rozhodnutí příslušných 

správních orgánů a zejména na základě právních úkonů vlastníků pozemků či jiných 

oprávněných. Jedinou výjimku představuje změna orné půdy na trvalý travní porost, 

která se v katastru nemovitostí nezaznamenává, a tudíž zde i po provedené změně 

zůstane pozemek veden v kategorii orné půdy. Tato skutečnost je velmi praktická. 

Rozhodne-li se totiž vlastník pozemku zatravněnou půdu opět zorat, nepotřebuje k tomu 

povolení, které je jinak v případě změny trvalého travního porostu na ornou půdu nutné. 

Byla-li by tedy v katastru nemovitostí zaznamenána změna na kategorii orné půdy, 

potřeboval by následně vlastník pozemku povolení, pokud by se rozhodl zatravněnou 

půdu zorat. Vlastník pozemku má však možnost nechat si v katastru nemovitostí tuto 

změnu zapsat. V tomto případě to není jeho povinností. Jediným důvodem, který by 

mohl vlastníka pozemku vést k tomu, že nahlásí změnu katastrálnímu úřadu, je 

skutečnost, že sice na každou kategorii zemědělské půdy je uvalena daň, avšak u 

trvalých travních porostů je nižší sazba daně z nemovitosti, než u orné půdy. Sazba 

daně činí u pozemků majících charakter orné půdy 0,75 % z vyměřovacího základu a u 

trvalých travních porostů 0,25 % z vyměřovacího základu.9 

                                                 
8 Viz. Damohorský, M., Stejskal, V.: Právní úprava ochrany lesa – Procesní právo ochrany životního 
prostředí – Sborník z mezinárodní česko – polsko – slovenské konference Kašperské hory – článek od 
Jančářové, I. – Změny účelového určení pozemků ve vztahu k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa, 
PFUK 2005, str. 50 
9 Srovnej Ekologie a právo č. 04/2007 – článek „Katastr a půdní fond ČR“, str. 12 



 20 

3. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ 

 

3.1. Příčiny a cíle ochrany zemědělských pozemků 

 

     Zemědělské pozemky sloužící k zabezpečování zemědělské výroby jsou nejen 

nenahraditelným základním výrobním prostředkem ve výrobním procesu, ale i základní 

a zároveň nejohroženější složkou životního prostředí, s nezastupitelnými ekologickými 

a ekonomickými funkcemi. Proto je třeba zemědělské pozemky, a především ornou 

půdu, jako její nejvýznamnější složku, chránit před negativními vlivy zemědělské 

výroby při užívání zemědělských pozemků pro zemědělské účely, a to jejich užíváním 

v souladu s účelovým určením zemědělských pozemků a dodržováním povinností, které 

jsou pro užívání zemědělské půdy stanoveny zvláštními právními předpisy. Vedle toho 

je třeba chránit zemědělské pozemky před neuváženým a svévolným užíváním těchto 

pozemků pro jiné než zemědělské účely (pro nezemědělské účely), a to stanovením 

závazných pravidel pro odnímání zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely. 

Zemědělská půda proto nemůže být vlastníkem nebo jinou osobou užívána zcela 

nezávisle ale výkon jejich oprávnění musí být v souladu s účelovým určením 

zemědělských pozemků a s povinnostmi, které na ochranu zemědělské půdy stanoví 

právní předpisy. Zemědělská půda je chráněna v režimu ochrany ZPF, neboť tvoří jednu 

ze součástí  ZPF. 

     Cílem všech těchto opatření je vytvořit předpoklady pro rozšiřování plochy 

zemědělské půdy a pro zlepšování její kvality. Orgán ochrany ZPF chrání zemědělskou 

půdu v rámci ochrany ZPF, jak z hlediska kvantitativního, tak i z hlediska 

kvalitativního, a to především jako výrobní prostředek.  

      

     Příčinou ochrany zemědělských pozemků jsou především dvě skutečnosti. V prvé 

řadě se jedná o snížení celkové výměry zemědělské půdy. Podstatný podíl na trvalém 

snižování celkové výměry zemědělské půdy má především nárůst ploch lesních 

pozemků. Část zemědělské půdy přešla do ostatních (zejména neplodných, 

devastovaných) ploch a do zastavěných ploch. Výstavba, k jejímuž uskutečnění byly 

použity nejkvalitnější zemědělské pozemky, má tedy také nemalý podíl na snížení 

výměry zemědělské půdy. Pokles výměry zemědělské půdy pokračuje i v současné době 

především pro investiční výstavbu nových dálničních a silničních úseků, průmyslových 
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a prodejních objektů zahraničních investorů, četných lokalit rodinných domků a ostatní 

bytové výstavby. Rovněž jsou prosazovány záměry k neobdělávání orné půdy 

v souvislosti se snižováním produkce některých zemědělských plodin a proto lze 

očekávat v příštích letech další úbytky této kategorie půdního fondu.10 Zákonnou 

úpravou kvantitativní ochrany se zabývám v kapitole 5.2.   

      

     Cílem kvalitativní ochrany zemědělské půdy zakotvené v zákoně o ochraně ZPF je: 

- snížit úbytky zemědělské půdy na nezbytné minimum a situovat je pokud možno do 

míst, kde mohou mít méně závažný dopad na životní prostředí a na provozování 

zemědělské výroby, 

- vytvořit předpoklady pro návratnost dočasně odňatých nebo dočasně nevyužívaných 

zemědělských pozemků k zemědělské výrobě.  

     Současná právní úprava si tedy neklade za cíl absolutně zabránit úbytkům 

zemědělské půdy, která je přirozenou rezervou pozemků pro výstavbu a pro jiné lidské 

aktivity podmiňující ekonomický a sociální rozvoj.11 

     

      Druhou příčinou zákonného zakotvení ochrany zemědělských pozemků je neustálé 

zhoršování úrodné vrstvy zemědělské půdy. Zatížení zemědělské půdy nabírá na 

intenzitě, dochází k výraznému zhoršení její kvality a k znehodnocení půdy (tedy ke 

zhoršení jejich fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy do té míry, že 

půda přestane být vhodným životním prostředím pro živé organismy). Úrodnost a 

kvalitu půdního fondu do značné míry ohrožuje a znehodnocuje vodní a větrná eroze a 

výstavba investičních vodohospodářských zařízení. Na zhoršování kvality zemědělské 

půdy se nemalou měrou podílí i způsob hospodaření na této půdě, spojený s používáním 

různých chemických látek. Negativní vliv na zhoršování kvality zemědělské půdy má 

rovněž jednostranný zájem na dosažení maximální zemědělské produkce. Problémem 

zemědělského obhospodařování, které má pak ve svém důsledku vliv na kvalitu  půdy, 

je skeletovitost některých půd, zhutnění zemědělských půd a zvýšená koncentrace 

některých rizikových prvků především v místech vysoké industrializace.12 Vzhledem 

k tomu, že stav a kvalita půdy ovlivňuje ostatní složky životního prostředí a nepřímo i 

                                                 
10 Viz. Ekologie a právo č. 04/2007, LexisNexis CZ, s. r. o. – článek „Katastr a půdní fond České 
republiky“, str. 11 
11 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2007, str. 287 
12 Tyto poznatky vyplývají z názorů těchto autorů: Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. 
vydání, C. H. Beck, Praha 2007, str. 286, a dále Němec, J.: Pozemkové právo a trh půdy v České 
republice, 1. vydání, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, 2004 
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zdraví lidí a ekosystémů, je úkolem práva hledat odpovídající řešení, které by umožnilo 

předcházet těmto nepříznivým vlivům na půdu nebo alespoň na nejnutnější míru omezit 

ohrožování a poškozování funkcí půdy a zmírňovat dopad těchto jevů na vývoj 

společnosti. Ani sebelepšími opatřeními však nelze zcela zabránit změnám ve kvalitě 

zemědělské půdy. Cílem právní úpravy na úseku kvalitativní ochrany zemědělské půdy 

tedy není snížit celkovou úroveň znečištění půdy ale pečovat o úrodnost zemědělské 

půdy, regulovat změny jednotlivých kultur, předcházet znečištění půdy a odstraňovat 

znečištění půdy, a tím zlepšovat kvalitu zemědělské půdy. 

 

     Většina problémů se soustřeďuje v ochraně zemědělské půdy. V porovnání s lesními 

pozemky je tato půda daleko více ohrožována jak v rozloze, tak kvalitě.13  Ochranou 

kvantity a kvality zemědělské půdy se zabývá řada právních předpisů. Jedná se zejména 

o zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, který chrání zemědělskou půdu v režimu 

ochrany ZPF, jednak z z kvantitativního hlediska a jednak z hlediska kvalitativního, 

dále zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, zákon 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, zákon č. 326/2004 

Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů (tyto zákony 

obsahují ustanovení především na ochranu kvality půdy). Při rozlišování právní úpravy 

ochrany rozlohy a ochrany kvality zemědělské půdy je však důležité si uvědomit, že 

sledují stejný cíl. Ochrana rozlohy zdevastované, ale stále formálně v evidenci vedené 

zemědělské půdy, by se míjela účinkem, stejně jako ochrana úrodné vrstvy při výrazně 

zmenšující se ploše této půdy.14 

 

3.2. Příčiny a cíle ochrany lesních pozemků 

 

     Ochrana lesních pozemků je upravena v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

některých zákonů a je založena na obdobných principech jako je tomu u pozemků 

zemědělských. Hlavním účelem lesního zákona je stanovit podmínky pro zachování 

lesa jako národního bohatství a jako jedné z nenahraditelných složek životního prostředí 

a pro zachování všech jeho funkcí, tedy jak produkčních, tak mimoprodukčních. Lesní 

pozemky, jako jedna z kategorií pozemků určených k plnění funkcí lesa, jak již 

                                                 
13 Srovnej Acta Universitatis Carolinae – ročník 35 – článek od Doc. Drobník, J.: Ochrana zemědělské a 
lesní půdy, PFUK 1989, str. 63 
14 Viz. Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, IFEC Praha 2007, str. 133 
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samotný pojem napovídá, plní mnoho významných produkčních a mimoprodukčních 

funkcí, a proto musí být lesním zákonem chráněny, podobně jako jsou pozemky 

náležející do ZPF chráněny zákonem o ochraně ZPF, a to i přesto, že v porovnání se 

zemědělskou půdou jsou zásahy do lesních pozemků nižšího rozsahu, a že za poslední 

roky výměra lesních pozemků vzrostla. 

     Příčinou ochrany lesních pozemků je především skutečnost, že i přes to, že rozloha 

lesních pozemků v posledních letech stoupá, mohlo by dojít k ohrožování celkové 

plochy lesních pozemků, budou-li tyto pozemky neuváženě a nešetrně používány pro 

jiné účely. Lesní zákon proto preventivně chrání lesní pozemky jak z hlediska 

kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního. Ochrana kvality však u lesních pozemků 

není tak výrazná, jako u pozemků tvořících ZPF, neboť ani jejich kvalita není 

srovnatelná. Zemědělské pozemky mají horší kvalitu než pozemky lesní, což vyplývá 

především ze skutečnosti, že zemědělská půda je nejvíce vystavena intenzivnímu 

působení člověka. Proto také ochrana kvality je nejlépe ošetřena v právní úpravě 

ochrany ZPF. Naproti tomu lesní zákon se ochranou kvality pozemků určených k plnění 

funkcí lesa zabývá pouze okrajově. Kvalitu lesních pozemků nenarušuje jejich využívání 

pro účely lesního hospodářství, pokud jsou k němu vytvářeny potřebné předpoklady. Ty 

se však mění pod vlivem  vnějších činitelů, ale též v důsledku některých problémů 

lesního hospodářství, jako je např. nedostatek vhodné techniky. Proto je nutné i lesní 

pozemky chránit před zhoršením jejich kvality a provádět na nich některá netradiční 

opatření (např. lesotechnické meliorace, vápnění a přihnojování půdy, apod.)15 

     Cílem ochrany lesních pozemků je snížit zábory této půdy pro jiné účely na nezbytné 

minimum, vytvořit předpoklady pro návratnost dočasně odňatých pozemků lesnímu 

hospodářství a pečovat o kvalitu kulturní vrstvy. Kromě toho je cílem ochrany usilovat i 

o nezbytnou míru omezení ve využití pozemků k plnění funkcí lesa.16 

      

     Platná právní úprava poskytuje půdě, a to jak zemědělské, tak lesní, ochranu 

různými právními prostředky. Zejména je půda chráněna prostřednictvím úpravy 

režimu změn účelového určení pozemků, a to jednak tím, že zákony na ochranu 

zemědělských a lesních pozemků obsahují podmínky, za nichž lze změnu povolit a tím 

chrání půdu před svévolným využíváním a odnímáním pro jiné účely. Orgány ochrany 

                                                 
15 Blíže Acta Universitatis Carolinae – ročník 35 – článek od Doc. Drobník, J.: Ochrana zemědělské a 
lesní půdy, PFUK 1989, str. 77 
16 Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2007, str. 296 
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zemědělské a lesní půdy jsou při rozhodování o odnětí půdy odpovědné za zmenšování 

její rozlohy. Na druhé straně jsou však také odpovědné za uspokojování potřeb 

spojených s půdou. Jejich úlohu jim má usnadnit územní plánování, které určuje 

budoucí využití území, limituje výstavbu a pomáhá tak uchovávat půdu pro její 

zemědělské využití nebo pro její využití k plnění funkcí lesa. Spoluúčast na ochraně 

půdy se vyžaduje též od vlastníků pozemků, jimž zákony přijaté za účelem ochrany 

těchto kategorií půdy ukládají řadu povinností, jejichž dodržování kontrolují příslušné 

orgány státní správy. Na ochranu půdy (zejména na ochranu její rozlohy) pamatuje i 

stavební zákon v souvislosti se stavební činností, a to prostřednictvím institutů 

územního plánování a územního řízení. Ochraně půdy se věnují i další právní předpisy, 

o nichž bude pojednáno v následujících kapitolách. 
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4. PRÁVNÍ REŽIM OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO 

PŮDNÍHO FONDU 

  

4.1. Právní úprava ochrany zemědělského půdního fondu, včetně 

jejího historického vývoje 

 

     Ochrana ZPF prošla převratným vývojem, v němž se uskutečnila řada významných 

změn. Přijetí zákona o ochraně ZPF je vyvrcholením dlouhého procesu, jemuž 

předcházelo vydání nemalého počtu právních norem. Cílem všech těchto norem bylo a 

je chránit především rozlohu a kvalitu této kategorie půdy. 

 

     Prvním právním předpisem na úseku ochrany ZPF byl zákon č. 48/1959 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, který poprvé zavedl pojem ZPF, za jehož 

součást prohlásil pozemky zemědělské i některé pozemky nezemědělské, a který chránil 

zemědělskou půdu jako ZPF, a tedy postavil mezi tyto dva, dnes již rozdílné pojmy, 

rovnítko. Zemědělský pozemek byl dle tohoto zákona určen pro zemědělskou výrobu a 

chráněn tedy především jako základní výrobní prostředek. Zemědělské výrobě mohl být 

odňat pouze, pokud byl výkonným orgánem národního výboru vyňat ze ZPF, přičemž 

podmínky pro možnost jejího odnětí byly za účelem rozšiřování podílu a zvyšování 

kvality orné půdy mnohem přísnější než dnes. Mohla být odnímána pouze co nejmenší 

výměra půdy horší jakosti. V této době byl po vzoru tehdejšího Sovětského svazu 

prosazován princip postupného zestátnění zemědělské a lesní půdy, jejímiž vlastníky se 

převážně staly socialistické organizace.  

      

      Podstatná změna nastala v souvislosti s přijetím zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, který nahradil předchozí právní úpravu. Tento zákon 

sice zachoval rovnítko mezi zemědělskou půdou a ZPF, nově však pojem ZPF vymezil. 

Zavedl povinnost ochrany ZPF již při územněplánovací činnosti a zavedl dvouetapové 

správní řízení o vynětí pozemků ze ZPF.17 Významným pokrokem bylo zakotvení 

prvního ekonomického nástroje ochrany ZPF, a to povinnost odvodů za odnětí půdy ze 

ZPF, které žadatel platil do státních rozpočtů a fondů jednotných zemědělských 

                                                 
17 Viz. Kolektiv autorů: Právo životního prostředí – 2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita Brno, 2006, 
str. 154 
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družstev za zmenšení výměry půdy jako produkční základny pro zemědělskou výrobu. 

Avšak ani přesto tento zákon nepřivodil žádoucí obrat. Právní prostředky ochrany ZPF, 

které zákon přinesl, nebyly dostatečně propracované, nevylučovaly subjektivní přístup 

při posuzování jednotlivých případů odnímání zemědělské půdy, nevylučovaly její 

nežádoucí převody do jiných kategorií, ani neobsahovaly sankce za porušení povinností 

stanovených zákonem.18 

 

     K novelizaci tohoto zákona došlo zákonem č. 75/1976 Sb., který hlavní důraz kladl 

na omezování záborů půdy tvořící součást ZPF pro jiné účely. Zákon ukládal 

vlastníkům zemědělské půdy využívat ji pro zemědělskou výrobu a intenzívně na ní 

hospodařit. Zakazoval odnímat ze ZPF půdu pro výstavbu rekreačních chat a objektů a 

zejména zakázal ze ZPF odnímat nejkvalitnější půdu, čímž byla chráněna nejen rozloha 

půdy ale zároveň i její kvalita. Nejkvalitnější půdu bylo možno odejmout pouze ve 

výjimečných případech za účelem důležité investice a těžby, byla-li zároveň splněna 

podmínka, že se jednalo o pozemky s nepatrnou výměrou. Dále obsahoval velmi 

důležité pravidlo, a to, že pokud šlo potřebu žadatele uspokojit dočasným odnětím, 

nemohlo být povoleno odnětí trvalé. Zákon navíc zakotvil další ekonomický nástroj 

ochrany týkající se ekonomické újmy a především jejího odstraňování. Ohledně účelové 

kategorizace půdy zákon stanovil, že k provedení změn kultur vyžaduje souhlas orgánu 

ochrany. To však neplatilo, pokud šlo o změnu na ornou půdu, pokud se na ni 

nepřeměňovaly chmelnice, vinice a ovocné sady. Louky, pastviny a zahrady bylo tudíž 

dovolené svévolně měnit na ornou půdu, pokud to nebylo v rozporu se schváleným 

projektem pozemkových úprav nebo orgán ochrany nerozhodl jinak.19 Zakotvení tohoto 

pravidla bylo vedeno tehdejší snahou o rozšiřování plochy orné půdy. Jedná se tedy o 

opačný princip, který je uplatňován v dnes platném zákoně o ochraně ZPF, kde je 

dovoleno svévolně měnit ornou půdu na kulturu trvalého travního porostu.  

     Na přelomu 70. a 80. let byly v tehdejší ČSSR provedeny rozsáhlé inventury 

zemědělské půdy. Při nich byly zjištěny značné nepořádky v užívacích vztazích 

zemědělských organizací, ale i to, že značná část půdy, která byla formálněprávně 

v jejich užívání, jimi fakticky užívána nebyla. Proto následně proběhla rozsáhlá akce 

převádění těchto pozemků do užívání společensko-zájmových organizací se zaměřením 

                                                 
18 Viz. Pekárek, M.: Účelová kategorizace pozemků a ochrana zemědělského půdního fondu – časopis 
Právník 1980, str. 356 
19 Viz. Acta Universitatis Carolinae – článek od Doc. Drobník, J.: Ochrana zemědělské a lesní půdy, 
ročník 35, PFUK 1989, str. 73 
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na zemědělskou výrobu nebo myslivost nebo do užívání občanů (byly zakládány četné 

zahrádkářské osady).20 

 

     Uvedený stav trval až do přijetí dnes platného zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, který přinesl zásadní změny režimu ochrany 

ZPF. Tento zákon již klade větší důraz na ochranu ekologických funkcí půdy, na místo 

dřívějších právních úprav, které chránily půdu především jako základní výrobní 

prostředek, tedy jeho nejvýznamnější ekonomickou funkci. Z uvedených ekonomických 

nástrojů zákon převzal pouze povinnost odvodů, nikoli však povinnost odstraňovat 

ekonomickou újmu. Zákon o ochraně ZPF ve svých intertemporálních ustanoveních 

sice uvádí, že rozhodnutí vydaná před jeho účinností podle dosavadních právních 

předpisů zůstávají v platnosti, avšak povinnost odstranit ekonomickou újmu uložená 

těmito rozhodnutími se již nevykoná. Zákon již neukládá vlastníkům a uživatelům půdy 

povinnost intenzivně hospodařit na ZFP. Zásadně se změnil také režim změn účelového 

určení pozemků a zjednodušil se formální postup při odnímání půdy ze ZPF. Dále 

zákon nerozlišuje půdu lepší a horší kvality ale naopak stejně chrání půdy jakýchkoli 

kvalit (s výjimkou výše odvodů, v nichž se kvalita půdy odráží). Cílem současného 

zákona je především zabránit nebo alespoň na nejnutnější míru omezit ohrožování a 

poškozování ekologických funkcí půdy. 

  

     Půda nemá, na rozdíl od jiných složek životního prostředí, ucelený právní režim 

ochrany. Pro svůj již zmíněný mimořádný význam jsou uceleně chráněny jen dvě části 

(kategorie) půdního fondu, a to půda zemědělská a lesní. Ostatní půda je chráněna 

pouze v rámci zákonů na ochranu jiných složek životního prostředí, komplexní právní 

úpravy a tedy ochrany se jí však nedostává. Ochrana zemědělských pozemků je 

zajišťována souborem právních norem a právních institutů vyjádřených v zákonech, 

popř. jiných právních předpisech. Česká republika disponuje řadou specifických 

právních předpisů na ochranu tohoto druhu půdy, v právním řádu ČR však neexistuje 

právní předpis, který by jednotně a komplexně upravoval a chránil zemědělskou a lesní 

půdu. Právní režim ochrany zemědělských a lesních pozemků je rozptýlen do dvou 

základních právních předpisů, což ztěžuje možnost jejich uplatňování v aplikační praxi. 

                                                 
20 Blíže kolektiv autorů: Právo životního prostředí – 2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita Brno, 2006, 
str. 154 
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Ochrana zemědělských pozemků je zajišťována v rámci ochrany ZPF, neboť 

zemědělské pozemky jsou jen jednou ze součástí ZPF.  

     Hlavním pramenem, který upravuje zemědělské pozemky, je tedy zákon o ochraně 

ZPF, ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v platnost v r. 1992. Od této doby byl 

pouze jedenkrát komplexně novelizován v roce 1999, což se odráží ve stavu a úrovni 

ochrany zemědělské půdy a obecně půdy jako takové. 

     V části první tohoto zákona je především vymezen pojem ZPF a je zde stanoveno, 

které složky ZPF tvoří.  

     Část druhá tohoto zákona obsahuje změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy a 

hospodaření na ZPF. 

     Dále jsou v zákoně obsaženy zásady ochrany ZPF při užívání jeho vlastníky či 

nájemci, při územněplánovací činnosti, při zpracování návrhů na stanovení dobývacích 

prostorů, při zpracování zadání staveb, při stavební a těžební a průmyslové činnosti a 

v neposlední řadě při geologickém a hydrogeologickém průzkumu. 

     Velmi významnou část zákona tvoří mnohá ustanovení týkající se režimu odnětí 

zemědělské půdy ze ZPF, odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF. 

     Část sedmá vymezuje státní správu na úseku ochrany ZPF a část devátá obsahuje 

sankční ustanovení za porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

     Důležitou součástí zákona je příloha, která obsahuje sazebník odvodů za odnětí půdy 

ze ZPF, důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze ZPF a dále 

zakotvuje postup při výpočtu odvodů za odnětí půdy ze ZPF. 

     Na zákon o ochraně ZPF bezprostředně navazuje jeho prováděcí předpis, kterým je 

vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 

některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

      

     ZPF je dle zákona o ochraně ZPF vymezen jako základní přírodní bohatství. Tímto 

zákonodárce povyšuje tuto hodnotu na základní, která požívá nejvyšší, ústavněprávní 

ochrany. Zásadní význam pro ochranu zemědělských pozemků má tedy také zákon č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky, jejíž Preambule mimo jiné vyjadřuje odhodlání 

společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní bohatství a jejíž čl. 7 zavazuje stát, aby dbal 

o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Ústavní základy 

ochrany zemědělských pozemků jsou konkretizovány v zákoně č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod, která v čl. 35 uvádí, že „každý má právo na příznivé životní 

prostředí, právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních 
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zdrojů. Zároveň stanoví, že při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani 

poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní 

památky nad míru stanovenou zákonem.“ 21 

    

  Vedle těchto základních právních norem lze k pramenům právní úpravy ochrany ZPF 

zařadit právní předpisy, které se vztahují obecně na všechny kategorie pozemků. Jedná 

se zejména o zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (dále 

jen katastrální zákon), který obsahuje k této problematice se vztahující účelovou 

kategorizaci půdy, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(dále jen stavební zákon), zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákon č. 156/1998 

Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích 

a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (dále jen zákon o 

hnojivech), zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých 

souvisejících zákonů (dále jen zákon o rostlinolékařské péči). 

 

     Dalšími právními předpisy na úseku ochrany ZPF, které se této problematiky 

dotýkají zároveň vedle ochrany jiných složek životního prostředí, jsou především zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách. 

 

4.2. Mezinárodní a evropské dokumenty týkající se ochrany 

zemědělského půdního fondu 

 

     Problematika ochrany půdy a v jejím rámci ochrany ZPF je spojena s pevně 

vymezenými a individualizovanými pozemky, je vázána na teritorium členského státu, 

a je tedy především předmětem úpravy a ochrany v jednotlivých vnitrostátních právních 

řádech. Z tohoto důvodu neexistuje v mezinárodním ani komunitárním právu mnoho 

právních předpisů, které by jednotně a komplexně upravovaly ochranu půdy. Půda je 

většinou chráněna v rámci předpisů vydaných na ochranu jiných  složek životního 

prostředí. 

 

                                                 
21 Čl. 35 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 



 30 

     Mezinárodní právo se v oblasti ochrany půdy věnuje globálním problémům planety, 

jakými jsou deforestace, desertifikace a úbytek biologické rozmanitosti, resp. 

mimoprodukčním funkcím půdy. Česká republika se aktivně v těchto celosvětových 

problémech angažuje, je smluvní stranou všech hlavních mezinárodních úmluv na tomto 

úseku ochrany životního prostředí.22 

     

     Velmi důležitým mezinárodněprávním dokumentem týkajícím se ochrany půdy je 

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci, dále se problematiky  ochrany půdy dotýká 

Úmluva  o biologické rozmanitosti a Kjótský protokol k Úmluvě o změně klimatu a 

z regionálních smluv Protokol o ochraně půdy k Alpské úmluvě. Problematikou 

ochrany půdy se aktivně zabývají některé důležité mezinárodní organizace, zejména 

UNEP, FAO, WHO, IUCN a dále Sekretariát Úmluvy o biodiverzitě. 

 

     Na komunitární úrovni je půda jedinou složkou životního prostředí, která není 

specifickými právními předpisy komplexně upravena, harmonizována, nýbrž je pouze 

okrajově chráněna v rámci právních předpisů vydaných na ochranu ostatních složek 

životního prostředí, zejména v rámci ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Tyto 

předpisy však nejsou dostačující, neboť nezajišťují ochranu všech druhů půd před 

veškerými degradačními procesy. Jednotlivé členské státy EU přitom přistupují k právní 

úpravě ochrany půdy různě, a to zejména podle povahy svého vnitrostátního právního 

řádu, právních tradic, vývoje práva životního prostředí a nepochybně i podle vztahu 

k otázkám životního prostředí a váhy, kterou v dané společnosti mají.23 Všechny tyto 

skutečnosti potvrdil i Šestý akční program pro životní prostředí přijatý pro období 

let 2002 – 2010 na návrh Komise společným rozhodnutím Evropského parlamentu a 

Rady 1600/2002/ES, který nese název „Životní prostředí 2010: Naše budoucnost je 

v našich rukou“. Jednou z prioritních oblastí činnosti EU se stala ochrana půdy, a to 

zejména ochrana před erozí a jejím znečišťováním. Podle čl. 6. odst. 1 Šestého akčního 

programu mají členské státy usilovat o podporu udržitelného využívání půdy, přičemž 

stěžejním bodem zájmu je zabránění erozím, zvýšení kvality půdy, snížení kontaminací 

půdy a zabránění šíření pouští.24 Budoucí opatření členských státu by se měla zaměřit 

                                                 
22 Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 283 
23 Viz. Ekologie a právo č. 05/2007, LexisNexis CZ, s. r. o. – článek „Nejnovější přístupy Evropské unie 

k právní ochraně půdy“ 
24 Srovnej Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 283 
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především na předcházení vzniku znečištění půdy, eroze, ztráty kvality půdy a na 

omezení odnímání zemědělské a lesní půdy pro jiné účely s cílem zabránit tak další 

degradaci půdy, která je již v této době vážná, a která má vliv na další oblasti životního 

prostředí a s cílem obnovit poškozenou půdu. Jen  při respektování těchto akčních 

opatření může být naplněn jeden z hlavních cílů tohoto akčního programu, a to jak již 

bylo uvedeno výše, ochrana půdy. EU se v Šestém akčním programu zavázala přijmout 

tematickou strategii pro ochranu půdy, jejímž cílem by bylo zastavit degradaci půdy. 

Na základě šestého akčního programu připravila Evropská komise Tematickou strategii 

pro ochranu půdy a především návrh rámcové směrnice o ochraně půdy.25 

    

      Vzhledem ke zjištění, že zhoršení kvality zemědělské půdy působením člověka 

nabírá na intenzitě a vzhledem k závažnému globálnímu problému, kterým je degradace 

půdy, o níž bylo pojednáno v kapitole 2.1., přistoupila Komise ES v návaznosti na 

Šestý akční program k vytvoření komplexního právního předpisu na úseku ochrany 

půdy a dne 22. 9. 2006 předložila návrh rámcové směrnice Evropského parlamentu 

a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES (dále jen 

„návrh směrnice o ochraně půdy“), jejímž právním základem je Smlouva o založení ES. 

Jádro návrhu směrnice je založeno na třech přístupech v závislosti na druhu půdní 

degradace. Separátně jsou tak upraveny postupy pro ochranu půdy a) před 

kontaminací, b) před zakrytím a c) před ostatními druhy půdní degradace, mezi něž je 

počítána eroze, úbytek organické hmoty, zasolování, utužování a sesuvy půdy.26  

     Z návrhu směrnice vyplývá: 

- povinnost zřídit společný rámec na ochranu půdy, učinit preventivní opatření proti 

degradaci půdy, zmírňovat její účinky a obnovovat degradovanou půdu, 

- požadavek, aby uživatelé půdy prováděli preventivní opatření, jestliže lze očekávat, že 

způsob, kterým půdu dosud využívali, může významně omezit funkce půdy – tato 

povinnost je tedy směrována přímo k uživatelům půdy, 

- povinnost členských států přijmout za účelem zachování funkcí půdy a za účelem 

dosažení rozumnějšího využívání půdy vhodná opatření k omezení nepropustného 

zakrytí půdy – např. prováděním rekultivací bývalých průmyslových areálů, 

                                                 
25 Blíže Ekologie a právo č. 05/2007, LexisNexis CZ, s. r. o. – článek „Nejnovější přístupy Evropské unie 
k právní ochraně půdy“ 
26 Viz. Damohorský, M. a kol.: Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi DROBNÍKOVI, CSc. k jeho 70. 
narozeninám, PFUK, Praha 2007, str. 158 
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- povinnost členských států určit rizikové oblasti ohrožené erozí, úbytkem organické 

hmoty, utužováním, zasolováním a sesuvy a přijmout vhodné vnitrostátní programy a 

opatření obsahující prostředky ke snižování těchto rizik, 

- povinnost učinit opatření omezující uvolňování nebezpečných látek do půdy, a dále 

- povinnost členských států vypracovat seznam kontaminovaných míst včetně strategie 

k nápravě takových míst a zpracovávat zprávy o stavu půdy.27 

     Jak vyplývá z tiskové zprávy Evropského parlamentu, Evropský parlament návrh 

směrnice přijal v prvním čtení 14. 11. 2007 a předložil návrh směrnice Radě. Vzhledem 

k tomu, že EP nedospěl v minulém volební období k dohodě s Radou, návrh se zřejmě 

vrátí do EP k druhému čtení, jak se uvádí k 9. 7. 2009 mezi klíčovými tématy 

Evropského parlamentu na volební období 2009 – 201428. Směrnice se tedy zatím 

nestala součástí práva ES.  

 

4.3. Vymezení pojmu zemědělský půdní fond     

 

      Základním pramenem právní úpravy na úseku ochrany zemědělské půdy je tedy 

zákon o ochraně ZPF, který navázal na předchozí zákony o ochraně ZPF, a který 

prohlašuje ZPF za základní přírodní bohatství České republiky, nenahraditelný výrobní 

prostředek umožňující zemědělskou výrobu a jednu z hlavních složek životního 

prostředí. Jak již bylo výše uvedeno, v porovnání s dříve platnými právními úpravami 

klade současný zákon větší důraz na ochranu ekologických funkcí, na místo dřívějšímu 

trendu chránit půdu především jako výrobní prostředek. Půdní fond České republiky je 

vlastnicky velmi roztříštěn. Převážnou část ZPF (více než 3400tis. ha) vlastní fyzické 

osoby nebo různé typy soukromých společností a sdružení. Zbývající část je zatím ve 

vlastnictví státu, spravovaná Pozemkovým fondem ČR.29 

     Dle zákona o ochraně ZPF je předmětem ochrany ZPF, který je, jak již samotný 

název zákona napovídá, ústředním pojmem tohoto zákona. ZPF není novou kategorií 

půdy, ale jedná se o souhrn veškeré zemědělské půdy a části půdy nezemědělské. 

Zemědělská půda je chráněna v rámci ochrany ZPF, neboť zemědělská půda tvoří 

pouze jednu ze součástí ZPF.  

                                                 
27 Tyto poznatky vyplývají ze článku „Nejnovější přístupy EU k právní ochraně půdy“ dostupného 
v časopise Ekologie a právo č. 05/2007, LexisNexis CZ, s. r. o. 
28 Tyto poznatky vyplývají z http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing-page 
29 Viz. Němec, J.: Pozemkové právo a trh půdy v České republice, 1. vydání, Výzkumný ústav 
zemědělské ekonomiky Praha, 2004, str. 71 
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     Zákon o ochraně ZPF vymezuje pojem ZPF v § 1 odst. 2, 3 následovně: 

- je tvořen pozemky zemědělsky obhospodařovanými, do nichž náleží tyto druhy 

kultur: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (v rámci 

účelové kategorizace půdy se jedná o zemědělskou půdu) – pozemky zemědělsky 

obdělávané, 

- dále je tvořen pozemky, které byly, dočasně nejsou, ale mají být nadále 

zemědělsky obhospodařovány (v rámci účelové kategorizace půdy se též jedná o 

zemědělskou půdu) – pozemky dočasně zemědělsky neobdělávané, 

- rovněž do ZPF náležejí rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže, 

- dále zahrnuje nezemědělskou půdu potřebnou k zajišťování zemědělské výroby, 

jako jsou polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové 

vodní nádrže, odvodňovací příkopy, ochranné hráze, apod. – nezemědělské pozemky, 

které sice zemědělské výrobě přímo neslouží, ale jsou pro ni nepostradatelné. Zařazení 

pozemku do ZPF u nezemědělské půdy není účelovým určením, nýbrž tato skutečnost 

pouze zavádí režim ochrany ZPF. 

     ZPF tedy tvoří všechny kategorie zemědělské půdy. Vedle toho mohou být součástí 

ZPF veškeré kategorie půdy nezemědělské, které jsou nepostradatelné pro zemědělskou 

výrobu (např. panelová cesta sloužící zemědělství), avšak s výjimkou lesních pozemků, 

které vždy podléhají režimu lesního zákona. 

     Na všechny pozemky, které tvoří součást ZPF se vztahuje režim zákona o ochraně 

ZPF. Pozemkům, které tvoří součást ZPF, poskytuje zákon o ochraně ZPF zvýšenou 

ochranu. Zákon o ochraně ZPF chrání veškeré zemědělské pozemky a 

z nezemědělských pozemků jen ty, které jsou nepostradatelné pro zemědělskou výrobu. 

V případě pochybností, zda určitý konkrétní pozemek je součástí ZPF či nikoli, 

rozhoduje podle § 1 odst. 4 zákona o ochraně ZPF příslušný orgán ochrany ZPF. 

Pochybnosti mohou vzniknout právě u nezemědělských pozemků. Naproti tomu u 

zemědělské půdy tyto pochybnosti vzniknout nemůžou, protože ta je všechna přímo ze 

zákona součástí ZPF. Rozhodnutí v pochybnostech neupravuje poměry osob pouze 

předběžně či dočasně. Objektivním předmětem tohoto typu řízení v pochybnostech je 

konečné vyřešení otázky, zda je předmětný pozemek součástí ZPF, a zda se na něj 

aplikují právní normy sloužící k jeho ochraně. Rozhodnutí má definitivní charakter, a 

proto podléhá soudnímu přezkumu ve správním soudnictví.30   

                                                 
30 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. března 2009, sp. zn. 1 As 89/2008  - 65 
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4.4. Zásady ochrany zemědělského půdního fondu 

 

     Zemědělská půda je zákonem o ochraně ZPF chráněna jednak z hlediska 

kvantitativního (z hlediska ochrany jeho rozlohy) před svévolným a neuváženým 

odnímáním a využíváním zemědělské půdy pro nezemědělské účely, a jednak 

z hlediska kvalitativního před zhoršováním kvality půdy. 

     Ochranou ZPF se rozumí: 

a) zlepšování vlastností pozemků, které ho tvoří, 

b) racionální využívání pozemků k účelům, pro které jsou určeny, 

c) ochrana před jejich odnímáním těmto účelům.31 

 

     Při rozlišování právní úpravy ochrany rozlohy a ochrany kvality zemědělské půdy je 

však důležité si uvědomit, že sledují stejný cíl. Ochrana rozlohy zdevastované, ale stále 

formálně v evidenci vedené zemědělské půdy, by se míjela účinkem, stejně jako ochrana 

úrodné vrstvy při výrazně zmenšující se ploše této půdy.32  

 

Ochrana rozlohy ZPF 

 

     Zákon o ochraně ZPF jako celek a zásady ochrany ZPF v tomto zákoně zakotvené 

jsou zaměřeny především na kvantitativní ochranu ZPF, tedy na ochranu jeho rozlohy. 

Ochrana rozlohy ZPF spočívá jednak ve stanovení zásad k použití této půdy pro jiné 

účely, v souhlasu s odnětím a v odvodech za odnětí půdy ze ZPF a jednak v opatřeních 

k předcházení ztrát zemědělské půdy při některých činnostech.33 Zásady na ochranu 

ZPF jsou závaznými zákonnými směrnicemi na ochranu půdy, a proto musí být 

respektovány při všech různých činnostech, které se ZPF mohou dotknout.  

     Zásady, z nichž ochrana ZPF vychází, jsou vypočteny v § 4 zákona o ochraně ZPF. 

Ochrana rozlohy ZPF je založena především na preferování zemědělského využívání 

ZPF pro zemědělské účely. Z § 4 zákona o ochraně ZPF  vyplývá, že ZPF je určen 

především pro zajištění zemědělské výroby, a proto pro nezemědělské účely je nutno 

použít především nezemědělskou půdu, a to zejména nezastavěné nebo nedostatečně 

využité pozemky v zastavěném území obce, nezastavěné části stavebních pozemků a 

                                                 
31 Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, 2. vydání, Masarykova univerzita Brno 2004, str. 251 
32 Viz. Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, IFEC Praha 2007, str. 133 
33 Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2007. str. 288 
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stavební proluky. Naproti tomu zemědělskou půdu lze pro nezemědělské účely použít 

jen výjimečně v nezbytných případech, a to dojde-li k odnětí této půdy ze ZPF. Lze tak 

učinit pouze na základě zákona a jen zákonem stanoveným postupem. Ochrana kvantity 

se tedy nejvíce projevuje v procesu odnímání půdy ze ZPF, proto i k uplatnění dalších 

zásad dochází zejména právě v tomto procesu.  

      

     Dojde-li k odnětí některé části ze ZPF, musí být v procesu odnímání vždy 

respektovány následující zásady: 

- zákon o ochraně ZPF v § 4 písm. a) zejména vyjadřuje požadavek, aby při odnětí 

docházelo k co nejmenšímu narušení organizace ZPF, hydrologických a odtokových 

poměrů v území a sítě komunikací určených k zemědělským účelům, 

- podle § 4 písm. b) zákona o ochraně ZPF musí být vždy odnímána jen nejnutnější 

rozloha ZPF, která je nezbytně nutná pro realizaci sledovaného účelu, 

- po ukončení dočasného užití půdy pro nezemědělské účely musí být podle § 4 písm. d) 

zákona o ochraně ZPF provedena terénní úprava podle schváleného plánu rekultivace, a 

to v době, kdy bude vyňatá půda vrácena zemědělské výrobě,  

- co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF, dochází-li na něm k umisťování 

směrových či liniových staveb. 

     Nedostatkem současné právní úpravy je skutečnost, že neobsahuje zásadu, která by 

stanovila, že přednostně se musí odnímat půda méně kvalitní.  

     Ochrana kvantity se tedy nejvíce projevuje v procesu odnímání půdy, kde  

především dochází k uplatnění těchto zmíněných zásad. Těmito zásadami jsou dále 

povinny se řídit především orgány ochrany ZPF, zpracovatelé a orgány územního 

plánování, a to již v etapě zpracování územně plánovací dokumentace, kdy se o 

nezemědělském využití pozemků tvořících ZPF teprve uvažuje, dále zpracovatelé 

zadání staveb, osoby při zpracování návrhů dobývacích prostorů, při geologickém a 

hydrologickém průzkumu a nakonec také osoby, které provádějí těžební činnost nebo 

vlastní stavební či průmyslovou činnost.  

      

Ochrana kvality ZPF 

 

     Navzdory tomu, co bylo výše uvedeno, z těchto zásad a z dalších ustanovení zákona 

o ochraně ZPF tedy vyplývá, že právní úprava ochrany ZPF je zaměřena nejen na 

ochranu kvantity, ale též na ochranu kvality. Zákon o ochraně ZPF tedy chrání nejen 
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plochu pozemku, ale také půdní substrát. Ochrana kvality je zajišťována zejména 

prostřednictvím některých režimů zakotvených v následně demonstrovaných 

ustanoveních zákona o ochraně ZPF.  

     V prvé řadě se ochranou kvality zabývá § 2 zákona o ochraně ZPF, který vymezuje 

přesný postup při provádění změn zemědělské a nezemědělské půdy, a tím přispívá 

k ochraně kvality ZPF. O tomto postupu pojednávám v kapitole 2.3. 

     Dalším ustanovením zaměřeným na ochranu kvality ZPF je § 3 zákona o ochraně 

ZPF, který vymezuje pro vlastníky a nájemce pozemků tvořících ZPF podmínky 

hospodaření na ZPF a základní rámec povinností při užívání půdy pro zemědělské 

účely. Na rozdíl od předchozí právní úpravy současný zákon nevyslovuje povinnost na 

ZPF hospodařit, tím méně hospodařit na něm intenzivně a dokonce pod sankcí za 

nesplnění této povinnosti.34 Mezi povinnosti vlastníků a nájemců pozemků podle § 3 

odst. 1 zákona o ochraně ZPF patří především povinnost pečovat o pozemek náležející 

do ZPF s péčí řádného hospodáře, hospodařit na něm způsobem, který respektuje jeho 

účelové určení, nezhoršovat jejich kvalitu znečišťováním škodlivými látkami 

ohrožujícími život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovat příznivé fyzikální, 

biologické a chemické vlastnosti půdy a nepoškozovat okolní pozemky. Za účelem 

konkretizace a provedení tohoto ustanovení jsou ve vyhlášce č. 13/1994 Sb. stanoveny 

nejvýše přípustné hodnoty škodlivých látek v půdě. Další povinností vlastníků nebo 

nájemců pozemků náležejících do ZPF je umožnit a strpět dozorovou a kontrolní 

činnost příslušného orgánu ochrany ZPF, včetně vstupu na pozemek. Zákon o ochraně 

ZPF v § 3 odst. 3 tomuto orgánu zároveň poskytuje právo uložit v závažných případech 

vlastníku či nájemci pozemku povinnost odstranit zjištěné závady, popřípadě 

rozhodnout, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami nesmí být používán pro 

výrobu zemědělských výrobků vstupujících do potravinového řetězce. Nedostatkem 

současné právní úpravy je skutečnost, že ani zákon o ochraně ZPF, ani vyhláška č. 

13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, nekonkretizují 

jednotlivá nežádoucí počínání při hospodaření na zemědělské půdě. Většina z nich je 

však evidentní a v běžné praxi při provozování zemědělské výroby jsou známá. Jedná se 

např. o používání neregistrovaných prostředků na ochranu a výživu rostlin nebo o 

provádění orby po svahu. Přesto by bylo žádoucí uvést v příští úpravě výčet povinností 

reagujících na nejběžnější a nejzávažnější prohřešky z této oblasti.35 

                                                 
34 Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, 2. vydání, Masarykova univerzita Brno 2004, str. 257 
35 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2007, str. 292 
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     Ačkoliv se může zdát, že nejlépe ochrání kvalitu půdy a zajistí její ochranu před 

erozí a znečištěním její vlastníci, situace je v ČR komplikována vysokým podílem 

pronajímané zemědělské půdy, malým právním povědomím k potřebám ochrany půdy, 

velmi pomalu se obnovujícím vlastnickým vztahům a externími náklady vyvolanými 

jejím nevhodným využíváním pro ostatní subjekty. Významný je také vliv půdy na kvalitu 

povrchových a podzemních vod, jelikož  vodní srážky přicházejí do kontaktu s půdou a 

její kvalita tak má přímý vliv na vstupy živin a jiných  látek do vod. V současné době je 

odhadováno Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, že asi čtvrtina půd je silně 

ohrožena vodní erozí a asi 2 % větrnou, což nasvědčuje tomu, že současný stav není 

uspokojivý. V oblastech s intenzivní zemědělskou činností může erozní smyv dosahovat 

více než 15 tun na ha/rok.36  

     

     Ochrana kvality zemědělské půdy při jejím nezemědělském využívání je zákonem o 

ochraně ZPF dále poskytována v § 8 stanovením povinností pro právnické a fyzické 

osoby provozující stavební, těžební a průmyslové činnosti, k nimž využívají 

zemědělskou půdu a dále stanovením povinností, které musí být dodržovány při 

provádění geologického a hydrogeologického průzkumu, a které mají zabránit ztrátám 

na zemědělské půdě, která je tímto způsobem užívána. Mezi tyto povinnosti patří 

zejména povinnost:   

- provádět skrývku svrchní úrodné nebo zúrodnění schopné vrstvy půdy na celé rozloze 

pozemku odňatého ze ZPF – u zemědělských pozemků tedy tato povinnost vyplývá 

přímo ze zákona, naproti tomu lesní zákon tuto povinnost přímo ve svých ustanoveních 

na ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa při stavební, těžební a průmyslové 

činnosti neuvádí, umožňuje však její stanovení orgánem státní správy lesů, 

- provádět rekultivaci pozemků dočasně odňatých ze ZPF, tedy vracet půdu poté, co 

skončilo její nezemědělské užívání, zpět do ZPF a rekultivací provedenou podle 

schváleného plánu obnovit její produkční schopnosti,  

- učinit vhodná opatření zabraňující poškození ZPF únikem pevných, kapalných a 

plynných látek, 

- využívat ZPF způsobem, který zachovává jeho produkční vlastnosti, především jeho 

úrodnost, tedy v širším slova smyslu řečeno jeho kvalitu, a který umožní, aby půda 

nadále plnila své ekologické funkce.  

                                                 
36 Analýza dopadů návrhu novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ze srpna 2007, dostupná na 
http://www.cemc.cz/clen_www/legislativa/prip_rizeni/prip_rizeni.php 



 38 

     Vedle těchto povinností musí právnické a fyzické osoby provádějící geologický a 

hydrogeologický průzkum navíc dodržovat zejména tyto povinnosti: 

- realizovat geologický a hydrogeologický průzkum na pozemcích především v době 

vegetace a po skončení prací provést obnovení původního stavu, 

- při provádění prací zabraňovat vzniku škod na pozemcích náležejících do ZPF nebo 

alespoň činit opatření směřující k jejich minimalizaci, 

- zamýšlené práce provádět pouze po předchozím projednání s vlastníkem, popřípadě 

s nájemcem pozemku. 

 

     Do ochrany kvality a rozlohy se promítají další právní předpisy, které stanoví 

pravidla pro hospodaření na ZPF. Mezi tyto právní předpisy patří především zákon č. 

156/1988 Sb., o hnojivech, který ve svých ustanoveních zavádí pravidla pro používání 

hnojiv a pomocných půdních látek a chrání zemědělskou půdu zejména před 

kontaminacemi. Dále se ochrany půdy dotýká zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči, který stanovením podmínek pro používání vhodných přípravků chrání nejen 

rostliny, ale i zemědělskou půdu, a to zejména z hlediska její úrodnosti. Dalšími 

významnými právními předpisy na úseku zajištění ochrany kvality půdy jsou zákon č. 

139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, který chrání 

zemědělskou půdu před erozí, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanoví 

pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi, a tím chrání životní 

prostředí včetně půdy.  

 

4.5. Postup při odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

 

     Právní úprava ochrany ZPF, stejně tak jako právní úprava ochrany pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, klade hlavní důraz na ochranu rozlohy, a to zakotvením 

prostředků, které mají za cíl omezit možnost odnímání půdy ze ZPF pro jejich využití 

k jiným účelům a omezit tak snižování výměry zemědělské půdy na nezbytné 

minimum. Pozemky, které jsou součástí ZPF, lze pro nezemědělské účely použít jen 

výjimečně, a to dojde-li k odnětí těchto pozemků ze ZPF. Základní právní princip 

ochrany rozlohy tedy spočívá v zákazu svévolného odnímání půdy pro jiné účely. 

V procesu odnímání dochází k uplatnění dalších shora uvedených zásad ochrany ZPF. 

Odnětím půdy se rozumí uvolnění pozemků náležejících do ZPF a jejich užití pro 
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nezemědělské účely. V těchto případech přestává být pozemek součástí ZPF a je nadále 

účelově určen k nezemědělskému využití (např. k výstavbě, k zalesnění, apod.). 

K použití pozemků, které jsou součástí ZPF, pro nezemědělské účely je vždy třeba 

souhlasu orgánu ochrany ZPF s vynětím ze ZPF. Odnětím mohou být dotčeny všechny 

pozemky náležející do ZPF, tedy pozemky zemědělské, pozemky dočasně zemědělsky 

neobdělávané i nezemědělské pozemky, které tvoří součást ZPF. Za odnětí zemědělské 

půdy nebo půdy dočasně zemědělsky neobdělávané se platí odvody, o nichž je 

pojednáno v následující kapitole. Přesný postup pro odnětí půdy ze ZPF pro jiné než 

zemědělské využití je obsažen v § 9 až 12 zákona o ochraně ZPF.  

     Zákon o ochraně ZPF v § 9 odst. 1 stanoví pravidlo, že odejmout půdu ze ZPF pro 

nezemědělské účely lze vždy jen na základě souhlasu příslušného orgánu ochrany ZPF. 

Souhlas vydává orgán ochrany ZPF, resp. odbor životního prostředí příslušného orgánu 

ochrany ZPF, a to vždy pouze na základě odůvodněné žádosti osoby, v jejímž zájmu se 

má odnětí uskutečnit. Touto osobou může být buď vlastník nebo nájemce pozemku či 

jiná osoba, která však musí k žádosti přiložit vyjádření vlastníka nebo nájemce 

dotčeného pozemku k navrhovanému odnětí. Žádost (neboli návrh na zahájení řízení o 

udělení souhlasu s vynětím) podávají žadatelé podle § 18 zákona o ochraně ZPF vždy u 

pověřeného obecního úřadu, v jehož obvodu se nachází největší rozloha ZPF, který má 

být návrhem dotčen. Žádost o odnětí půdy ze ZPF musí obsahovat: 

- účel zamýšleného odnětí (např. výstavba rodinného domu, garáže, bazénu, rekreační 

chaty, komunikace, zeleně, apod.) a zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení, 

- údaje o evidenci nemovitostí (výměra pozemku, snímek pozemkové mapy apod.), 

-  vyjádření vlastníků dotčených pozemků, 

- výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF, pokud se předepisují, 

- plán rekultivace (osázení dřevinami, keři, zřízení vodní plochy), má-li být půda po 

odnětí vrácena do ZPF, 

- předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich 

hospodárného využití.37  

     Příslušný orgán ochrany ZPF posoudí žádost z výše uvedených hledisek a buď vydá 

souhlas k odnětí nebo vydání souhlasu zamítne. Vydá-li orgán ochrany ZPF souhlas s 

odnětím, je podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF jeho povinností zároveň v udělení 

souhlasu určit pozemky, kterých se souhlas k  odnětí týká, stanovit závazné podmínky 

                                                 
37 Viz. Tichotová, P.: Průvodce ochranou životního prostředí, 1. vydání, Praha 2003, str. 173 
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k zajištění ochrany ZPF, rozhodnout, zda bude či nebude požadován odvod za odnětí 

zemědělské půdy nebo půdy dočasně neobdělávané a případně v jaké výši a dále vyřešit 

otázku následné rekultivace dotčeného pozemku v případě, že je souhlas udělován pro 

dočasné odnětí ze ZPF. 

      

     Souhlas s odnětím i nesouhlas s odnětím jsou závaznými stanovisky dotčeného 

orgánu ochrany ZPF, nejsou tedy samostatnými správními rozhodnutími dle správního 

řádu. Z tohoto důvodu se proti závazným stanoviskům, a to jak proti udělení souhlasu 

tak proti jeho neudělení, nelze přímo odvolat. Jedinou možností, jak se bránit proti 

nesprávnému nebo nevyhovujícímu závaznému stanovisku orgánu ochrany ZPF a 

dosáhnout tak jeho změny, je podat odvolání v rámci řízení podle stavebního zákona 

proti rozhodnutí stavebního úřadu, jehož je souhlas závaznou součástí a prostřednictvím 

tohoto odvolání se tedy domáhat změny závazného stanoviska orgánu ochrany ZPF. 

Tato možnost vyplývá z toho, že souhlas či nesouhlas orgánu ochrany ZPF a rozhodnutí 

vydané podle zvláštních právních předpisů (nejčastěji podle stavebního zákona) jsou 

velmi úzce propojeny, neboť rozhodnutí vydané podle zvláštních právních předpisů se 

musí vždy řídit obsahem závazného stanoviska. Bude-li totiž odvolacím důvodem 

udělení či neudělení souhlasu orgánem ochrany ZPF, může v odvolacím řízení příslušný 

orgán ochrany ZPF dodatečně souhlas či nesouhlas s odnětím půdy ze ZPF změnit, a 

tím zároveň změnit podmínky pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních 

předpisů nebo pro jeho zamítnutí a ovlivnit tím tedy výsledek celého odvolacího řízení.  

     Naproti tomu rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesa vydané podle lesního 

zákona je samostatným správním rozhodnutím a lze se tedy proti němu přímo odvolat.  

     Na vydání souhlasu k odnětí má žadatel právní nárok. Shledá-li orgán ochrany ZPF 

po posouzení žádosti a všech jejích příloh, že půda může být odňata ze ZPF, vydá podle 

§ 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF k tomuto odnětí souhlas. Zákon o ochraně ZPF však 

neobsahuje přesné podmínky, při jejichž splnění by bylo možné souhlas udělit. 

Dosavadní formulace zákona umožňuje volnější interpretaci a výklad, což není v praxi 

žádoucí. Je to korigováno pouze částečně metodickým pokynem Ministerstva životního 

prostředí č.j. OOLP/1067/96. 

     Souhlas s odnětím je podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF nezbytnou podmínkou, 

zákonným předpokladem pro vydání územního rozhodnutí podle stavebního zákona. 

Bez souhlasu orgánu ochrany ZPF nelze tedy vydat územní rozhodnutí, jímž má být 

dotčen ZPF, s výjimkou případů, kdy podle § 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF takového 
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souhlasu není třeba. Stavební úřad se při vydání územního rozhodnutí nebo při 

zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí musí řídit obsahem závazného 

stanoviska. Souhlas, včetně podmínek odnětí v něm uvedených, je podle § 10 odst. 1 

zákona o ochraně ZPF závaznou součástí tohoto správního rozhodnutí (tedy územního 

rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí). Souhlas nabývá platnosti 

až právní mocí správního rozhodnutí, platnost souhlasu je tedy totožná s platností těchto 

rozhodnutí, prodlužuje se s prodloužením jejich platnosti a zánikem platnosti správního 

rozhodnutí ztrácí platnost i souhlas s odnětím, jak vyplývá z § 10 odst. 1 zákona o 

ochraně ZPF. Ode dne nabytí právní moci je žadatel povinen plnit podmínky stanovené 

v souhlasu s odnětím. Protože samotný souhlas nemá povahu správního rozhodnutí, 

musí být podmínky, na něž orgán ochrany ZPF svůj souhlas váže, vtěleny do  výrokové 

části rozhodnutí vydávaného v řízení, v němž je předložení tohoto souhlasu 

vyžadováno.38   

      

     Evidenci všech pozemků nacházejících se na území ČR vedou podle katastrálního 

zákona příslušné katastrální úřady. Na základě rozhodnutí vydaného podle stavebního 

zákona (např. stavebního povolení, povolení terénních úprav apod.) a ohlášení 

vlastníka vyřadí katastrální úřad pozemek (nebo jeho část) z evidence zemědělské půdy 

– je-li souhlasem s odnětím z fondu dotčena zemědělská půda nebo půda dočasně 

neobdělávaná. V případě, že je odnětím dotčena nezemědělská půda náležející do 

fondu, pak provede katastrální úřad změnu kultury pozemku.39 Z toho vyplývá, že 

souhlas s odnětím sám o sobě nepřivodí změnu účelového určení pozemku. Zvlášť 

patrné je to v případě, kdy jsou odnímány ze ZPF pozemky, které z hlediska účelového 

určení jsou nezemědělskou půdou. Jejich odnětím ze ZPF po té, co již nejsou pro 

zemědělskou výrobu nezbytné, se nic nemění na jejich charakteru nezemědělské půdy a 

případně ani na účelovém určení40. Orgán ochrany ZPF dává jen souhlas k tomu, aby 

půda napříště nebyla součástí ZPF, že je možné ji použít k jiným účelům – 

nezemědělským (k umístění stavby nebo k jinému využití). Pozitivní výčet účelů, 

k jakým lze půdu v budoucnu využít, je obsažen až v územním rozhodnutí. Změnu pak 

musí provést katastrální úřad na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních právních 

předpisů (tedy zejména územního rozhodnutí). Po vydání územního rozhodnutí je 

                                                 
38 Srovnej Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, 2. vydání, Masarykova univerzita Brno 2004, 
str. 267 
39 Viz. Suchánek, J.: Nové zemědělské a lesní právo, 1. vydání, Prospektum 1996, str. 60 
40 Viz. Pekárek, M.:  Změny účelového určení pozemků – časopis Právník 1980, str. 1019 



 42 

vlastník sice již oprávněn provést faktickou změnu tím, že začne pozemek využívat 

k jiným účelům, není to však jeho povinností. Neprovede-li změnu do 2 let od nabytí 

právní moci územního rozhodnutí, platnost rozhodnutí zaniká a ke změně účelového 

určení nedojde, jak vyplývá z § 93 odst. 1 stavebního zákona. Došlo-li k odnětí půdy ze 

ZPF pro účely zalesnění, nedochází ke změně pozemku náležejícího do ZPF na 

pozemek určený k plnění funkcí lesa automaticky právní mocí souhlasu orgánu ochrany 

ZPF, ale pozemkem určeným k plnění funkcí lesa se stane až tím, že orgán státní správy 

lesa zařadí pozemek do fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa podle § 3 odst. 4 

lesního zákona. 

 

     Bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ZPF s odnětím nemůže stavební úřad 

vydat výše uvedená správní rozhodnutí a odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely 

není tedy bez tohoto souhlasu možné. Z tohoto pravidla zákon o ochraně ZPF v § 9 

odst. 2 připouští výjimky a souhlasu orgánu ochrany ZPF k odnětí není třeba, má-li být 

ze ZPF odňata půda: 

a) na pozemcích, které jsou: 

- nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků, 

- v zahrádkářských osadách, 

- účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a 

zařízení zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních, 

- v současně zastavěném území obce a jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejich odnětí 

se má uskutečnit v zájmu této osoby pro výstavbu rodinného domku, garáže, 

zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě 

hlavní, stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství  a stavby vinného sklepa, 

b) pro umístění: 

- signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů 

nadzemního vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých 

případech nejde o plochu větší než 30 m², 

- přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, 

pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m², a větrných jam, 

c) k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení 

půdy do původního stavu.41 

                                                 
41 Blíže v Suchánek, J.: Nové zemědělské a lesní právo, 1. vydání, Prospektum 1996, str. 61 
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     Naproti tomu podle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb. může orgán ochrany ZPF 

v určitých případech samostatně vydat souhlas s odnětím a rozhodnout tak o odnětí 

půdy ze ZPF, aniž by bylo třeba následného vydání správního rozhodnutí. Tato možnost 

přichází v úvahu např. v případě převodu pozemků, které nelze zemědělsky obdělávat, 

do ostatních ploch. 

      

     Odnětí půdy zemědělské výrobě může být podle § 9 odst. 3 zákona o ochraně ZPF 

buď trvalé nebo dočasné.  

     Trvalým odnětím se rozumí odnětí pro účely, kterými bude provedena nevratná 

změna znemožňující opětovné zemědělské využití vyňaté půdy. Jde o umístění stavby 

pevně spojené s pozemkem, důlní nebo těžební dílo nebo provedení takové terénní 

úpravy, která vyžaduje skrývku na dotčených pozemcích.42 Při trvalém odnětí se tedy již 

nemůže prakticky počítat s možností, že by pozemky mohly ještě v budoucnu sloužit 

svému původnímu účelu. 

     Dočasným odnětím se rozumí případ, kdy pozemek odňatý ze ZPF musí být po jeho 

nezemědělském využití vrácen zpět do ZPF ke svému původnímu účelu. Dočasně lze 

pozemek odejmout jen v případě, že bude provedena skrývka úrodné vrstvy půdy, a že 

po ukončení jeho nezemědělského využití bude dotčená plocha rekultivována podle 

schváleného plánu rekultivace, aby mohla být ve stavu způsobilém k opětovnému 

zemědělskému využití vrácena do ZPF. Dočasné odnětí je vždy podmíněno následnou 

rekultivací dočasně odňatého pozemku. Bude-li tedy v souhlase s odnětím řešena otázka 

následné rekultivace vyňaté půdy, je třeba odnětí vždy považovat za dočasné. 

Dočasnost odnětí musí být časově omezena v souhlase s odnětím, a to buď určitou 

lhůtou nebo dosažením účelu, pro který byl pozemek ze ZPF vyňat.  Pouze při splnění 

těchto podmínek může orgán ochrany ZPF provést dočasné odnětí půdy ze ZPF.    

     Určujícími pro posouzení, zda se jedná o trvalé či dočasné vynětí půdy ze ZPF, jsou 

dvě skutečnosti. Omezí-li orgán ochrany ZPF časově svůj souhlas s odnětím a řeší-li 

v něm otázku následné zemědělské rekultivace odňatého pozemku, jedná se vždy o 

dočasné odnětí. V opačném případě je souhlas vydáván k trvalému odnětí. 

 

 

                                                 
42 Viz. Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, 2. vydání, Masarykova univerzita Brno, 2004, str. 
264 
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4.6. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  

 

     Odvody za odnětí půdy zavádí zákon o ochraně ZPF v § 11 jako nástroj negativní 

ekonomické stimulace ke snižování záborů zemědělské půdy pro jiné (nezemědělské) 

účely.43 Jedná se tedy o velmi důležitý ekonomický nástroj sloužící k ochraně ZPF, 

především k ochraně zemědělské půdy. Tento ekonomický nástroj tím, že požaduje za 

odnětí půdy (pouze zemědělské) určitou výši finančních prostředků odstupňovanou 

podle výměry, bonity, důvodu odnětí, plní dvě nezastupitelné funkce. Jednak motivačně 

ovlivňuje chování zájemců o odnětí půdy ze ZPF tak, aby své zájmy omezili jen na 

plochu nezbytně nutnou, a aby své požadavky, pro jejichž uskutečnění požadují 

pozemky náležející do ZPF, směřovali na půdu nacházející se mimo ZPF, anebo 

alespoň na pozemky v lokalitách, kde má půda menší kvalitu, a za jejíž odnětí jsou nižší 

odvody. Současně prostřednictvím těchto správních poplatků dochází k soustřeďování 

financí v rukou státu, který je následně používá pro potřeby ochrany životního 

prostředí.     

     Zákon o ochraně ZPF v § 11 odst. 1 vychází z principu, že povinnost platit odvod 

má ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas s odnětím půdy ze ZPF, a to v případě, došlo-li 

k odnětí zemědělské půdy (půdy zemědělské obdělávané i půdy dočasně zemědělsky 

neobdělávané). Z toho plyne, že odvody se platí pouze v případě, že jsou odnímány 

zemědělské pozemky, nezávisle na tom, zda jsou odnímány pro nezemědělské užití 

trvale nebo dočasně.  

     Z tohoto pravidla uvádí zákon o ochraně ZPF v § 11 výjimky, kdy se za trvale či 

dočasně odnímanou půdu odvody nepředepisují. Jedná o stavby, jejichž účel, pro který 

jsou vyjímány ze ZPF, je ve veřejném zájmu (čištění odpadních vod, apod.) 

     Odvody za trvale odňatou půdu se nepředepisují, je-li o odnětí půdy pro: 

- stavby zemědělské prvovýroby, pro výstavbu zemědělských účelových komunikací, 

pro zřizování rybníků s chovem ryb, meliorační zařízení – pojem „stavby 

zemědělské prvovýroby“ není nikde vymezen, což činí v praxi problémy,  

- výstavbu objektů a zařízení pro čištění odpadních vod, 

- komunikace, nádvoří, zpevnění ploch a zeleň při bytové výstavbě apod.44 

                                                 
43 Blíže Damohrský, M., Smolek, M.: Zemědělské právo – Učební pomůcka, 1. vydání, IFEC Praha 
2001, str. 24 
44 Viz. Tichotová, P., Průvodce ochranou životního prostředí, 1. vydání, Praha 2003, str. 173 
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     Odvody za dočasně odnímanou půdu se nepředepisují, je-li zemědělská půda 

odnímána pro pěstování vánočních stromků nebo dřevin pěstovaných pro energetické 

účely.45      

     Tato zákonná osvobození od placení odvodů se týkají případů, které souvisí 

s ochranou životního prostředí a mají motivovat žadatele, aby požadoval vynětí ze ZPF 

právě za těmito účely. 

      

     V návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů rozhodne 

orgán ochrany ZPF o výši odvodu za trvalé či dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF, 

a to podle přílohy č. 1 zákona o ochraně ZPF. Orgán ochrany ZPF přímo v souhlasu 

s odnětím již uvede, zda a v jaké výši budou odvody zaplaceny. Jedná se však teprve o 

vymezení orientační. Až po právní moci územního rozhodnutí nebo jiného rozhodnutí 

vydaného podle zvláštního předpisu, vydá orgán ochrany ZPF správní rozhodnutí, 

v němž uloží povinnost odvést odvody a v jaké přesné výši. O výši odvodů rozhodne 

orgán ochrany ZPF až podle aktuálního skutkového a právního stavu bez ohledu na 

předchozí opatření či rozhodnutí.46 Při rozhodování o výši odvodů za odnětí po právní 

moci rozhodnutí o udělení souhlasu je třeba vycházet z právní úpravy, která platila a 

byla účinná v době, kdy byl souhlas pravomocně udělen, a nikoliv z právní úpravy, 

která nabyla platnosti a účinnosti po udělení souhlasu. Opačný postup by ve svých 

důsledcích vedl k porušení zásady zákazu retroaktivity právních norem.47 

      

     Dojde-li k faktickému odnětí půdy protiprávně, bez předchozího vydání 

pravomocného územního rozhodnutí či nad jeho rámec, nemůže orgán ochrany ZPF o 

výši odvodů rozhodnout. Učinit tak může teprve v návaznosti na pravomocné 

rozhodnutí, které bude vydáno v řízení o odstranění stavby, a v němž bude nepovolené 

odnětí půdy (stavba, změna stavby, terénní práce) dodatečně povoleno.48 Dodatečný 

souhlas k odnětí v těchto případech vlastně legalizuje nezákonný stav, svévolné 

odejmutí. O záboru půdy pak fakticky rozhoduje porušení práva. Postih ve formě 

                                                 
45 Srovnej § 11 odst. 5 zákona o ochraně ZPF 
46 Viz. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 2. 2001, čj. 31 Ca 136/2000-13, čerpaný 
z: Langrová Veronika: Přehled judikatury z oblasti životního prostředí, ASPI, a. s., 2007 
47 Blíže Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 2001, čj. 22 Ca 542/2000-23, čerpaný z: 
Langrová Veronika: Přehled judikatury z oblasti životního prostředí, ASPI, a. s., 2007 
48 Viz. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník 2001, částka 7 – Stanovení odvodů za 
nepovolené odnětí půdy, str. 36 
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pokuty a odvodu je málo účinný, nelze-li pozemek vrátit původnímu účelu. Vytvoření 

právního stavu má pak jen formální význam.49 

      

     Příloha č. 1 obsahuje sazebník odvodů, faktory životního prostředí, které budou 

negativně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF, důvody ke snížení základní sazby odvodů 

za odnětí půdy ze ZPF a dále postup při výpočtu odvodů za odnětí půdy ze ZPF, podle 

kterého si má žadatel o odnětí půdy sám vypočítat výši odvodu. Výše odvodů je závislá 

na kvalitě odnímané půdy a na dalších faktorech, jejichž uplatnění se pak v konkrétním 

případě projeví zvýšením nebo snížením základních sazeb odvodů. Kritéria pro 

stanovení výše odvodů jsou uvedena ve vyhlášce č. 13/1994 Sb.  

     Výpočet uvedený v příloze 1 se týká výše odvodu za trvalé odnětí půdy. Odvod za 

trvale odnímanou půdu se podle § 11 odst. 10 zákona o ochraně ZPF platí jednorázově 

a podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ZPF je splatný do 30 dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o odvodu. Odvod placený jednorázově se podle § 12 odst. 5 zákona o 

ochraně ZPF platí pouze v případě, že jeho výše převyšuje celkovou částku 50 Kč.  

     Jde-li o dočasné odnětí půdy, kde se odvody platí podle § 11 odst. 11 zákona o 

ochraně ZPF každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného 

rekultivačního plánu, výše odvodu činí opakovaně každoročně jednu setinu výše 

odvodu za trvalé odnětí. Odvod za dočasně odnímanou půdu je podle § 12 odst. 2 

zákona o ochraně ZPF splatný nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž 

odnětí trvá.  

     Proti rozhodnutí o finančních odvodech se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení, a 

to ke Krajskému úřadu. 

     Nedojde-li k úhradě odvodu včas a v plné výši, vzniká žadateli podle § 12 odst. 3 

zákona o ochraně ZPF povinnost platit z nezaplacených částek penále, jehož výši 

stanoví platebním výměrem finanční orgán. U právnické osoby a fyzické osoby 

oprávněné k podnikání činí výše penále 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a 

u ostatních fyzických osob činí ročně 5 % z dlužné částky. 

     Část odvodů za trvalé i dočasné odnětí, a to ve výši 40 % je příjmem obce, v jejímž 

obvodu se odnímaná zemědělská půda nachází, a která tyto prostředky může využít 

pouze ke zlepšení úrovně životního prostředí v obci. Zbytek odvodu ve výši 60 % je 

příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. 

                                                 
49 Srovnej Acta Universitatis Carolinae – iuridica 1 – ročník 35, Drobník, J.: Ochrana zemědělské a lesní 
půdy, PFUK 1989, str. 67 



 47 

4.7. Orgány ochrany zemědělského půdního fondu 

 

     Orgány ochrany ZPF podle § 13 zákona o ochraně ZPF jsou: 

- pověřené obecní úřady, 

- obecní úřady obcí s rozšířenou působností,  

- krajské úřady, 

- správy národních parků, 

- Ministerstvo životního prostředí. 

     Ve vojenských újezdech vykonávají funkci orgánů ochrany ZPF zvláštní orgány 

Ministerstva obrany. Vojenské újezdy jsou tedy v působnosti Ministerstva obrany.   

      

     Pověřené obecní úřady a na území hlavního města Prahy úřady městských částí 

Praha 1 až 10 ve své přenesené působnosti: 

- ukládají změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha, 

- ukládají odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti, 

- vydávají rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF a povolují odklad lhůty 

k úhradě těchto odvodů, 

- ukládají pokuty.50 

     Tyto orgány ukládají pokuty podle § 20 zákona o ochraně ZPF právnickým a 

fyzickým osobám oprávněným k podnikání až do výše pětinásobku minimální mzdy 

stanovené nařízením vlády č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě, a to do 1 roku ode dne, 

kdy se dozvěděly o porušení povinnosti (subjektivní lhůta), nejpozději však do 3 let ode 

dne, kdy k porušení povinnosti došlo (objektivní lhůta). Důvodem pro uložení pokuty 

může být pouze naplnění některé ze skutkových podstat uvedených v § 20 odst. 2 

zákona o ochraně ZPF, a to zejména skutečnost, že právnická či fyzická osoba 

oprávněná k podnikání provedla nedovolenou změnu kultury nebo naopak neprovedla 

uloženou změnu kultury. Dále se pokuty ukládají za odnětí pozemků, které jsou 

součástí ZPF, bez souhlasu orgánu ochrany ZPF v případech, kdy je tento souhlas 

nutnou podmínkou pro odnětí půdy ze ZPF. Odpovědnost za tyto správní delikty je 

odpovědností objektivní, tedy za výsledek, bez ohledu na zavinění původce. Takto 

uložené a příslušným finančním orgánem vybrané pokuty jsou z 50 % příjmem Státního 

fondu životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem orgánu, který pokutu 

                                                 
50 Viz. Tichotová, P.: Průvodce ochranou životního prostředí, 1. vydání, Praha 2003, str. 174 
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uložil, tedy příslušného pověřeného obecního úřadu nebo na území hlavního města 

Prahy úřadů městských částí pro Prahu 1 až 10. 

     Dojde-li k poškození nebo znehodnocení půdy náležející do ZPF fyzickou osobou, 

která není podnikatelem, nejedná se o správní delikt podle zákona o ochraně ZPF, ale 

dojde-li k naplnění znaků přestupku, jedná se o přestupek, který se posoudí podle 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Odpovědnost za přestupek je odpovědností 

subjektivní. Původce škody tedy bude odpovídat pouze, pokud přestupek zavinil. 

    

     Podle § 15 zákona o ochraně ZPF je největší rozsah působnosti v oblasti ochrany 

ZPF svěřen obecním úřadům obcí s rozšířenou působnosti a na území hlavního 

města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy, které jsou v přenesené působnosti 

příslušné mj. v těchto věcech: 

- udělují souhlas ke změně louky nebo pastviny na kulturu orné půdy podle § 2 odst. 

2 zákona o ochraně ZPF, 

- udělují souhlas k dočasnému či trvalému odnětí zemědělské půdy a půdy dočasně 

zemědělsky neobdělávané podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF, a to o výměře do 

1 ha, 

- v pochybnostech rozhodují o tom, zda určitý pozemek je součástí ZPF, 

- sjednocují výkon státní správy na úseku ochrany ZPF, který zajišťují pověřené 

obecní úřady na území svého správního obvodu, dozírají, jak tyto orgány ochrany 

ZPF plní své úkoly, provádějí kontrolní činnost.51 

 

     Správy národních parků vykonávají přenesenou působnost orgánů ochrany ZPF na 

území národních parků, a to v rozsahu, v jakém ji zákon svěřuje pověřeným obecním 

úřadům a obecním úřadům s rozšířenou působností.52 

      

     Krajské úřady a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města 

Prahy vykonávají podle § 17a zákona o ochraně ZPF přenesenou působnost zejména 

v těchto oblastech: 

                                                 
51 Blíže § 15 písm. g) a i) zákona o ochraně ZPF 
52 Srovnej Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, 2. vydání, Masarykova univerzita Brno 2004, 
str. 271 
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- udělují souhlas k dočasnému či trvalému odnětí zemědělské půdy a půdy dočasně 

zemědělsky neobdělávané podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF, a to o výměře od 

1 do 10 ha, 

- udělují souhlasy podle § 6 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k návrhům na stanovení 

dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen pozemek náležející do ZPF 

o výměře do 20 ha, 

- dozírají na výkon státní správy prováděné obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností na území příslušného kraje. 

 

     Vrcholným orgánem na úseku ochrany ZPF je Ministerstvo životního prostředí, do 

jehož působnosti mj. patří: 

 

- udělování souhlasu k dočasnému či trvalému odnětí zemědělské půdy a půdy 

dočasně zemědělsky neobdělávané podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF, a to o 

výměře nad 10 ha, 

- udělování souhlasu podle § 6 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k návrhům na stanovení 

dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen pozemek náležející do ZPF 

o výměře nad 20 ha, 

- řídí výkon státní správy na úseku ochrany ZPF a dohlíží na plnění úkolů v oblasti 

ochrany ZPF orgány nižšího stupně,  

- vypracovává koncepci na úseku ochrany ZPF. 

 

     Všechny tyto orgány ochrany ZPF též vykonávají dozor v ochraně ZPF, neboť nad 

ochranou ZPF nemá působnost Česká inspekce životního prostředí. Orgány ochrany 

ZPF jsou však při provádění dozorové činnosti povinny s Českou inspekcí životního 

prostředí spolupracovat vedle spolupráce s Pozemkovým fondem České republiky. 

Skutečnost, že nad ochranou ZPF nevykonává dozor Česká inspekce životního 

prostředí, je zásadním nedostatkem současné právní úpravy, který by měl být 

v budoucnu napraven. 
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5. PRÁVNÍ REŽIM POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 

FUNKCÍ LESA 

 

5.1. Právní úprava ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

včetně jejího historického vývoje 

 

     Stejně tak jako ochrana zemědělských pozemků, prošla i ochrana lesních pozemků 

dlouhodobým vývojem, v němž se uskutečnila řada významných změn. Legislativa 

ochrany lesních pozemků tedy nezůstala oproti úpravě zemědělských pozemků pozadu. 

Všechny právní předpisy, které byly na úseku ochrany lesního hospodářství přijaty, 

měly vždy podobu kodifikace, neboť do jednoho zákona byly soustředěny všechny 

předpisy lesního práva. Vyvrcholením dlouhodobého procesu bylo v roce 1995 přijetí 

zákona o lesích. 

 

     V roce 1960 byl přijat zákon č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství, který 

nahradil do té doby platný říšský lesní zákon č. 250/1852. Tento zákon vymezil pojem 

lesní půdní fond, rozšířil odbornou správu na všechny lesy, které nebyly ve správě 

tehdejších státních organizací lesního hospodářství a vytvořil předpoklady pro započetí 

socializace lesů.53  

 

     V roce 1977 tento zákon nahradila nová právní úprava tvořená zákonem č. 61/1977 

Sb., o lesích a zákonem č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě 

lesního hospodářství. Lesní zákon č. 61/1977 Sb. ztotožňoval lesní půdní fond 

s lesními pozemky. Stejně tak jako zákon o ochraně ZPF, zakazoval odnímat pozemky 

z lesního půdního fondu pro účely výstavby rekreačních chat a objektů. Vlastníci 

lesních pozemků byli povinni užívat pozemky pro plnění funkcí lesa. Zákon o lesích si 

vytkl za cíl dokončit socializaci lesů. Vedle toho zpřísnil ochranu lesního půdního fondu 

a vymezil kategorizaci lesů. Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního 

hospodářství upravil zejména hospodaření v lesích a jejich ochranu, postavení lesní 

stráže, organizaci a výkon státní správy lesního hospodářství a pokuty za nedodržení 

zákonem stanovených povinností.54 Všechny tyto právní předpisy byly, stejně tak jako 

                                                 
53 Viz. Staněk, J.: Lesní zákon v teorii a praxi, 1. vydání, Matice lesnická, 1996, str. 8 
54 Blíže Staněk, J.: Lesní zákon v teorii a praxi, 1. vydání, Matice lesnická, 1996, str. 9 
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předpisy na ochranu zemědělské půdy, zaměřeny především na ochranu ekonomických 

a produkčních funkcí lesních pozemků.  

 

     Ochrana ekologických, mimoprodukčních funkcí se dostala do popředí až 

v souvislosti s přijetím zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. 1. 1996. Tento zákon nahradil předchozí 

právní předpisy a s jistými novelizacemi platí dodnes. Jedná se o základní pramen 

právní úpravy v oblasti ochrany lesních pozemků, jehož účelem je stanovit podmínky 

pro zachování lesa jako národního bohatství a jako jedné z nenahraditelných složek 

životního prostředí.  

     Lesní zákon, který, na rozdíl od předchozí právní úpravy, chrání i jiné než lesní 

pozemky, zavedl nový pojem „pozemky určené k plnění funkcí lesa“, který nahradil 

výraz „lesní půdní fond“ užívaný do té doby v dřívějším zákoně č. 61/1977 Sb., o 

lesích.  

     Zákon ve svých úvodních ustanoveních vymezuje účel zákona, definuje základní 

pojmy, včetně vymezení pozemků určených k plnění funkcí lesa a dále obsahuje členění 

lesů podle jejich převažujících funkcí neboli kategorizaci lesů. 

     Hlava druhá tohoto zákona nazvaná „Zachování lesů“ stanoví jednak základní 

povinnosti každého, základní povinnosti vlastníka lesa při hospodaření v lese a právo 

vlastníka lesa vůči orgánu státní správy lesů na náhradu újmy vzniklé v souvislosti 

s omezením hospodaření v lese. Dále jsou v této hlavě obsažena ustanovení na ochranu 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, ustanovení týkající se odnětí pozemků plnění 

funkcí lesa a omezení jejich využívání a s tím související poplatky za odnětí pozemků. 

     V dalších hlavách zákona je upraveno obecné užívání lesů, organizace státní správy 

lesů a sankce za porušení povinností uložených zákonem o lesích. 

 

     Lesní zákon provádí vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o 

náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků 

určených k plnění funkcí lesa. 

      

     Právní ochrana lesa je dále zajišťována zákonem ČNR č. 282/1991 Sb., o České 

inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Česká inspekce 

životního prostředí vykonává dozor v oblasti ochrany lesa. 
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     Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou dle lesního zákona prohlášeny za národní 

bohatství. Tímto zákonodárce povyšuje pozemky určené k plnění funkcí lesa na 

základní hodnoty, které požívají nejvyšší, ústavněprávní ochrany. Zásadní význam pro 

ochranu lesních pozemků má tedy zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

Ústavní základy ochrany lesních pozemků jsou konkretizovány v zákoně č. 2/1993 Sb., 

Listina základních práv a svobod. 

    

     Vedle těchto základních právních norem lze k pramenům právní úpravy ochrany 

pozemků určených k plnění funkcí lesa zařadit, stejně tak jako u ochrany zemědělských 

pozemků, právní předpisy, které se vztahují obecně na všechny kategorie pozemků. 

Jedná se zejména o zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 252/1997 

Sb., o zemědělství, zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech a zákon č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči. 

 

     Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky určené k plnění funkcí lesa a obecně půda 

jako taková jsou chráněny také v rámci ochrany jiných složek životního prostředí, 

dotýkají se problematiky ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa především 

tyto zákony: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. 

 

5.2. Mezinárodní a evropské dokumenty týkající se ochrany pozemků 

určených k plnění funkcí lesa 

 

     Na mezinárodní a evropské úrovni neexistuje mnoho právních předpisů, které by 

komplexně chránily půdu. Půda je jedinou složkou životního prostředí, která není 

chráněna jednotně specifickými právními předpisy, nýbrž je chráněna pouze okrajově 

v rámci ochrany jiných složek životního prostředí. Úprava je obsažena především ve 

vnitrostátních právních normách. Vzhledem ke skutečnosti, že mezinárodní a 

komunitární právo se dotýká ochrany půdy obecně, tedy právní předpisy a opatření 

vydaná na ochranu půdy se vztahují jak na půdu zemědělskou, tak lesní, platí ohledně 

pozemků určených k plnění funkcí lesa vše, o čem bylo pojednáno v rámci ochrany 

pozemků tvořících ZPF v kapitole 4.2. této práce.  
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5.3. Vymezení pojmu pozemek určený k plnění funkcí lesa 

 

     Základním pramenem právní úpravy na úseku ochrany pozemků určených k plnění 

funkcí lesa je tedy zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů. Problematiky ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa se týká 

především § 3, § 11 až 18 a § 47 až 56 lesního zákona. Ochrana pozemků určených 

k plnění funkcí lesa (dříve označovaných jako „lesní půdní fond“) je založena na 

obdobných principech a východiscích, jak je tomu u pozemků zemědělských.55  

     Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou jednou ze součástí lesa, jeho 

nenahraditelnou produkční základnou, neboť podle § 2 písm. a) lesního zákona se lesem 

rozumí lesní porosty (tedy stromy a keře lesních dřevin) s jejich prostředím a právě 

pozemky určené k plnění funkcí lesa. Protože lesní porosty jsou součástí pozemku 

určeného k plnění funkcí lesa, je vlastníkem lesa osoba, která je vlastníkem pozemku 

určeného k plnění funkcí lesa.  

     Les a v jeho rámci pozemky určené k plnění funkcí lesa plní mnoho významných 

nezastupitelných produkčních (hospodářských) a mimoprodukčních (zejména 

ekologických, rekreačních) funkcí, a proto musí být lesním zákonem chráněny 

podobně, jako jsou pozemky náležející do ZPF chráněny zákonem o ochraně ZPF.  

      

     Lesní zákon ve svých ustanoveních jednak uvádí pozitivní výčet pozemků určených 

k plnění funkcí lesa, a jednak výčet negativní, ve kterém stanoví, které kategorie 

pozemků nenáleží mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa.  

     Pozemky určené k plnění funkcí lesa se podle § 3 lesního zákona dělí do dvou 

základních kategorií, a to na:: 

- lesní pozemky 

- jiné pozemky určené k plnění funkcí lesa (pozemky jiných kultur než jsou lesní). 

     Z § 3 odst. 1 písm. a) vyplývá, že lesními pozemky jsou pozemky, které jsou nebo 

mají být lesnicky obhospodařovány. Patří mezi ně pozemky s lesními porosty a plochy, 

na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné 

lesní cesty, které nejsou širší než 4m, pozemky, na nichž byly lesní porosty výjimečně 

dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů. 

                                                 
55 Viz. Damohorský, M., Smolek, M.: Zemědělské právo – Učební pomůcka, 1. vydání, IFEC Praha 
2001, str. 24 
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     Plocha lesních pozemků setrvale mírně roste. Meziročně se zvýšila o 0,07 %. Je to 

zřejmě výsledek zalesňování zemědělských pozemků.56 Tabulka umístěná v příloze č. 2 

ukazuje podíl plochy PFL v jednotlivých krajích na celkové výměře lesní půdy.  

     Pozemky jiných druhů, tj. jiné pozemky, jsou zpevněné lesní cesty, drobné vodní 

plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí vegetace (hole), s výjimkou pozemků 

zastavěných a jejich příjezdových komunikací a lesní pastviny a políčka pro zvěř. To 

platí v případě, že tyto pozemky nejsou součástí ZPF a souvisejí s lesem nebo slouží 

lesnímu hospodářství.57 Z toho tedy vyplývá, že lesní pastviny a políčka pro zvěř jsou 

považována za jiné pozemky, pouze dojde-li ke kumulativnímu splnění dvou podmínek. 

Za prvé tyto pozemky nesmí být součástí ZPF a za druhé se musí jednat o pozemky, 

které souvisejí s lesem nebo slouží lesnímu hospodářství, tedy o pozemky, které se musí 

nacházet buď uvnitř lesa nebo musí s lesem sousedit.  

     Ochrana se tedy podle lesního zákona vztahuje, na rozdíl od dřívější právní úpravy, i 

na jiné než lesní pozemky. Tyto dvě kategorie pozemků určených k plnění funkcí lesa 

jsou předmětem ochrany podle lesního zákona, je jim poskytována zvýšená právní 

ochrana. 

       

     Vedle toho může příslušný orgán státní správy lesů podle  § 3 odst. 4 lesního zákona 

ve správním řízení pozemky, které nejsou v lesním zákoně uvedeny v pozitivním výčtu, 

tedy pozemky, které přímo ze zákona nejsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa, 

prohlásit za tyto pozemky. Rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek určený 

k plnění funkcí lesa samo o sobě nepřináší změnu účelového určení.58 K tomuto 

rozhodnutí je vždy nutný návrh vlastníka dotčeného pozemku nebo návrh jiného 

subjektu či tak může orgán státní správy lesů učinit z vlastního podnětu. V případě 

rozhodování na návrh jiného subjektu nebo v případě rozhodování ex offo je však nutný 

souhlas vlastníka pozemku, jinak rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek určený 

k plnění funkcí lesa nelze vydat. Za pozemek určený k plnění funkcí lesa však nelze 

prohlásit pozemek, který je součástí ZPF, a to do doby, než bude dán souhlas s jeho 

vynětím. Nejprve tedy musí příslušný orgán ochrany ZPF vydat souhlas k odnětí půdy 

ze ZPF pro účely zalesnění a teprve poté, co jeho rozhodnutí nabude právní moci, může 

                                                 
56 Viz. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství k 31. 12. 2007 dostupná na 
http://www.uhul.cz/zelenazprava/2007/zz2007.pdf 
57 Blíže: Suchánek, J.: Nové zemědělské a lesní právo, 1. vydání, Prospektum 1996, str. 185 
58 Blíže Damohorský, M., Stejskal, V.: Právní úprava ochrany lesa – Procesní právo životního prostředí – 
Sborník z mezinárodní česko – polsko – slovenské konference Kašperské hory, PFUK 2005, str. 51 
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příslušný orgán státní správy lesů vydat rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek 

určený k plnění funkcí lesa. Takto odňatý pozemek, který byl původně součástí ZPF, se 

stane pozemkem určeným k plnění funkcí lesa až dnem právní moci rozhodnutí 

vydaného příslušným orgánem státní správy lesů, nikoli automaticky v okamžiku právní 

moci souhlasu s odnětím vydaným příslušným orgánem ochrany ZPF. 

      

     Na výčet pozitivní navazuje negativní vymezení pozemků určených k plnění 

funkcí lesa, které stanoví, že mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa nepatří školky 

a plantáže lesních dřevin, pokud se nachází na pozemcích, které nejsou určeny k plnění 

funkcí lesa. Lesní zákon počítá s existencí případů, kdy např. na pozemku, který je 

součástí ZPF, a který jeho vlastník zemědělsky nevyužívá, jsou vysázeny sazenice 

lesních dřevin jako plantáž vánočních stromků. Přesto, že jde o porosty lesních dřevin, 

není žádný důvod pro to, aby na plantáž vánočních stromků na zemědělském pozemku 

bylo nahlíženo jako na les. Pokud ovšem dojde k situaci, že plantáž vánočních stromků 

založená na zemědělském pozemku nebude pro tento účel využita a lesní dřeviny na 

pozemku zůstanou a porostou dál, pak se z plantáže vánočních stromků stane les.59 

V těchto případech může příslušný orgán státní správy lesů na návrh vlastníka 

pozemku, na kterém roste lesní porost, rozhodnout, že bude tento pozemek patřit mezi 

pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

      

     V případě pochybností, zda určitý pozemek je pozemkem určeným k plnění funkcí 

lesa, rozhoduje podle § 3 odst. 3 lesního zákona příslušný orgán státní správy lesů. Toto 

rozhodnutí má povahu individuálního deklaratorního správního aktu. 

      

     Pozemek se tedy stane součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa buď tím, že 

byl takovým pozemkem v době účinnosti zákona nebo byl za takový pozemek 

prohlášen na návrh vlastníka nebo s jeho souhlasem, anebo rozhodnutím orgánu státní 

správy lesů. 

      

     Na závěr této kapitoly je třeba shrnout, že stejně tak jako jsou zemědělské pozemky 

chráněny v rámci ochrany ZPF, lesní pozemky jsou chráněny v režimu ochrany 

pozemků určených k plnění funkcí lesa a v rámci ochrany lesa jako takového. 

                                                 
59 Viz. Staněk, J.: Lesní zákon v teorii a praxi, 1. vydání, Matice lesnická 1996, str. 18 
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5.4. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 

      

     Pozemky určené k plnění funkcí lesa a v jejich rámci lesní pozemky jsou chráněny 

jednak z hlediska kvantitativního (z hlediska ochrany jejich rozlohy) před svévolným a 

neuváženým odnímáním a využíváním lesní půdy pro jiné účely, a jednak z hlediska 

kvalitativního před zhoršováním kvality lesní půdy. Kvalitu a kvantitu pozemků 

určených k plnění funkcí lesa chrání lesní zákon administrativně v § 13 až 16 - 

stanovením povinností při odnímání pozemků jejich účelu nebo při omezení jejich 

využití a stanovením povinností při následném využívání pozemků k těmto jiným 

účelům. Vedle této administrativní ochrany zavedl lesní zákon ve svých ustanoveních 

také ekonomickou ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa, která spočívá 

v povinnosti žadatele o odnětí zaplatit za toto odnětí poplatek. Z toho vyplývá, že 

ekonomické ochrany požívají jak pozemky náležející do ZPF, tak pozemky určené 

k plnění funkcí lesa. 

 

Ochrana rozlohy pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 

     Lesní zákon je zaměřen především na kvantitativní ochranu pozemků určených 

k plnění funkcí lesa, tedy na ochranu jejich rozlohy.  

     Ochrana rozlohy pozemků určených k plnění funkcí lesa spočívá ve stanovení zásad 

pro využití těchto pozemků k jiným účelům, v opatřeních při zpracování návrhů 

dokumentací a při vydávání rozhodnutí o využití lesních pozemků k jiným účelům podle 

zvláštních předpisů (zejména podle stavebního zákona), v rozhodování o odnětí a o 

omezení ve využití pozemků a v poplatcích za odnětí. Až na poplatky za odnětí, které 

jsou ekonomickým prostředkem ochrany, jde vesměs o prostředky administrativně 

právní.60 Ochrana kvantity se tedy nejvíce projevuje v procesu odnímání. 

      

     Zásady pro využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům obsahuje 

§ 13 lesního zákona, kde je především stanoveno, že veškeré tyto pozemky musí být 

účelně obhospodařovány, a že jejich využívání k jiným účelům, než je plnění funkcí 

lesa je zakázáno, pokud příslušný orgán státní správy lesů výjimečně z tohoto zákazu na 

žádost vlastníka pozemku nebo ve veřejném zájmu nepovolí výjimku. Tato výjimka se 

                                                 
60 Viz. Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, IFEC Praha 2007, str. 144 - 145 
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uděluje v procesu odnětí nebo omezení využití pozemků určených k plnění funkcí lesa 

k jiným účelům. Rozhodnout o výjimce z tohoto zákazu tedy znamená rozhodnout o 

odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům nebo o omezení jejich 

využívání k plnění funkcí lesa. Rozhodne-li tento orgán výjimečně o udělení výjimky, 

tedy povolí-li ve svém rozhodnutí využití pozemků určených k plnění funkcí lesa 

k jiným účelům, musí přitom respektovat zejména následující zásady: 

- musí být přednostně použity pozemky určené k plnění funkcí lesa méně významné 

právě z hlediska plnění funkcí lesa, 

- nesmí docházet k nevhodnému dělení lesa, 

- nesmí být narušovány lesní cesty, meliorace a hrazení bystřin v lesích, dále musí být 

chráněna jiná zařízení sloužící funkcím lesa, 

- dojde-li v lese v souvislosti s využitím pozemku k jiným účelům ke zřizování 

pozemních komunikací nebo průseků, může se tak stát pouze za podmínky, že jejich 

zřízením nedojde ke zvýšenému ohrožení lesa, zejména větrem a vodní erozí. 

     Tyto zásady musí být vždy respektovány nejen příslušným orgánem státní správy 

lesů při rozhodování o použití lesních pozemků pro jiné účely, ale též pořizovateli a 

projektanty návrhů územně plánovací dokumentace a konečně příslušnými orgány při 

rozhodování podle zvláštních předpisů, zejména podle stavebního zákona při vydávání 

územních rozhodnutí o umístění stavby nebo o změně využití území. Nebudou-li tyto 

zásady při těchto činnostech respektovány, bude dané rozhodnutí v rozporu s lesním 

zákonem a tato skutečnost může být důvodem pro podání opravného prostředku. 

      

     Ochrana rozlohy pozemků určených k plnění funkcí lesa při jejich využívání k jiným 

účelům je lesním zákonem poskytována v § 13 odst. 3 stanovením povinností pro 

právnické a fyzické osoby provozující stavební, těžební a průmyslové činnosti, k nimž 

využívají lesní půdu a dále v § 13 odst. 4 stanovením povinností, které musí být 

dodržovány při provádění geologického a hydrogeologického průzkumu, a které mají 

zabránit ztrátám na lesní půdě, která je tímto způsobem užívána. Mezi tyto povinnosti 

patří zejména: 

- provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co 

nejmenším škodám, 

- vzniknou-li přesto na pozemcích škody, mají se bezprostředně činit opatření k jejich 

odstranění, 
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- ukládat odklizované hmoty ve vytěžených prostorech, a není-li to možné nebo 

hospodářsky odůvodněné, mají se ukládat především na neplodných plochách nebo 

k tomu určených nelesních pozemcích, 

- průběžně vytvářet předpoklady pro následnou rekultivaci uvolněných ploch, 

- používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných 

hydraulických kapalin a činit účinná opatření proti úniku látek poškozujících les a 

přírodní prostředí.61  

 

Ochrana kvality pozemků určených k plnění funkcí lesa        

 

     Ochrana kvality není u pozemků určených k plnění funkcí lesa tak výrazná, jako je 

tomu u pozemků náležejících do ZPF. Přesto i lesní zákon tuto problematiku řeší, i když 

pouze okrajově, a to především stanovením povinností, které ukládá jednak vlastníkům, 

nájemcům lesa a jiným osobám hospodařících v lese, a zároveň osobám provádějícím 

stavební, těžební a průmyslovou činnost nebo geologický a hydrogeologický průzkum.         

      

     Mezi hlavní povinnosti vlastníků a nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa 

vyplývajících z lesního zákona a týkajících se ochrany kvality patří zejména povinnost: 

- chránit les před znečišťujícími látkami vznikajícími při hospodaření v lese (zejména 

povinnost mazat řetězy motorových pil biologicky odbouratelnými oleji), 

- orgán státní správy lesů může vlastníkovi uložit povinnost provést skrývku úrodné 

svrchní vrstvy půdy (tato povinnost nevyplývá přímo ze zákona, na rozdíl od 

pozemků tvořících ZPF). 

 

     K ochraně kvality pozemků určených k plnění funkcí lesa přispívají i zákazy 

uvedené v lesním zákoně, které se vztahují na každou osobu při obecném užívání lesů, 

tedy nejen na vlastníka. Jedná se zejména o zákaz znečišťování lesa odpady a odpadky, 

zákaz provádět v lese terénní úpravy a porušovat půdní kryt. Z těchto zákazů nelze 

udělit výjimky. 

      

     Ochrana kvality pozemků určených k plnění funkcí lesa při jejich užívání k jiným 

účelům je lesním zákonem dále poskytována v § 13 odst. 3 stanovením povinností pro 

                                                 
61 Viz. Suchánek, J.: Nové zemědělské a lesní právo, 1. vydání, Prospektum 1996, str. 186 
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právnické a fyzické osoby provozující stavební, těžební a průmyslové činnosti, k nimž 

využívají pozemky určené k plnění funkcí lesa. Mezi tyto povinnosti patří vedle 

povinností, které mají vlastníci pozemků, zejména povinnost šetrného provádění těchto 

prací, aby nedocházelo ke škodám na pozemcích, povinnost činit vhodná opatření 

zabraňující poškození pozemků únikem pevných, kapalných a plynných látek a 

provádět následnou rekultivaci pozemků v případě jejich dočasného odnětí. Nemají 

však povinnost provádět skrývku svrchní úrodné vrstvy půdy, tato povinnost jim může 

být pouze uložena orgánem státní správy lesů. 

      

     Ochranu lesů a v jejich rámci ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa 

zesiluje kategorizace lesů. Lesy se člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to 

na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.62  Roztřídění lesů do těchto 

kategorií má vliv na režim jejich ochrany. 

 

5.5. Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a omezení jejich 

využívání 

 

     Zachování rozlohy lesa nebo její rozšíření je jedním ze základních cílů lesnické 

politiky ve střední Evropě a možno říci i ve všech vyspělých státech světa. Do lesního 

práva se tento cíl promítá v podobě ustanovení upravujících postup a vlastní možnost 

odnímání lesní půdy jejímu účelu. Není samozřejmě možné chránit lesní půdu 

absolutně, neboť využití lesní půdy jiným způsobem je v některých případech nezbytné. 

Současné lesní právo se proto zaměřuje zejména na to, aby případy odnětí lesní půdy 

jejímu účelu podrobilo účinné kontrole a pokud možno je omezilo a ztížilo.63  

     Úprava této problematika je obsažena v § 15 až 16 lesního zákona, který vychází 

z požadavku, že pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být za těmito účely řádně 

využívány, a že k jiným účelům mohou být využívány jen v případě, povolí-li příslušný 

orgán státní správy lesů výjimku, tedy rozhodne-li o odnětí pozemků plnění funkcí lesa 

nebo o omezení jejich využívání k plnění funkcí lesa. 

     Z toho vyplývá, že lesní zákon upravuje jednak odnětí pozemků určených k plnění 

funkcí lesa jejich funkcím a jednak omezení využití funkcí těchto pozemků (§ 1 

                                                 
62 Viz. § 6 zákona o lesích 
63 Viz. Lesnická práce č. 3/99, článek Základní principy lesního práva v sousedních zemích - dostupný na 
http://www.silvarium.com/lesprace/99/03/clanek11_principy.html 
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vyhlášky Mze č. 77/1996 Sb. označuje odnětí a omezení zkratkou zábor pozemků 

určených k plnění funkcí lesa). Naproti tomu zákon o ochraně ZPF upravuje pouze 

odnětí pozemků ze ZPF. 

      

     Odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto 

pozemků pro jiné využití.  

     Omezením ve využívání pozemků pro plnění funkcí lesa se rozumí stav, kdy na 

těchto pozemcích nemohou být z různých důvodů plněny určité funkce lesa v obvyklém 

rozsahu. Dojde-li k omezení hospodaření v lese, má vlastník lesa právo na náhradu 

újmy, která mu v důsledku omezení vznikla, a to proti orgánu státní správy lesa, jenž o 

omezení rozhodl. Tento orgán však má možnost povinnost uhradit újmu převést na 

osobu, v jejímž zájmu o omezení  využití rozhodl. Náhrada této újmy se řadí mezi jeden 

z ekonomických nástrojů ochrany lesa, vedle poplatku za odnětí.  

 

     Odnětí či omezení může být dočasné, tedy na dobu uvedenou v rozhodnutí, po 

jejímž uplynutí má být neprodleně provedena rekultivace tak, aby mohl být pozemek 

vrácen k plnění funkcí lesa. Nebo může být trvalé, které představuje trvalou změnu ve 

využití tohoto pozemku. V obou případech je však odnětí nebo omezení možné pouze 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesa, v jehož území se dotčené 

pozemky nebo jejich převážná část nacházejí. Tento orgán rozhoduje vždy na základě 

žádosti toho, v jehož zájmu má k odnětí nebo omezení využití dojít, tedy buď vlastníka 

pozemku nebo jiné osoby ve veřejném zájmu. Žádost musí obsahovat údaje, které jsou 

uvedeny ve vyhlášce Mze č. 77/1976 Sb. Odejmout pozemek určený k plnění funkcí 

lesa jeho účelu nebo rozhodnout o omezení využití nikdy nemůže vlastník sám svým 

rozhodnutím, ale odejmout lesní půdu jejímu účelu je možné pouze na základě úředního 

rozhodnutí. 

      

     Lesní zákon však v § 15 odst. 3 taxativně vypočítává případy, kdy k určitým účelům 

se nevyžaduje ani rozhodnutí o odnětí ani o omezení. Jedná se o zákonnou výjimkou, 

kdy tedy přímo zákon povoluje v určitých případech využít pozemek určený k plnění 

funkcí lesa k jiným účelům, aniž by k tomu bylo třeba rozhodnutí příslušného orgánu 

státní správy lesa. V prvé řadě lze vždy bez tohoto rozhodnutí umístit na pozemku 

určenému k plnění funkcí lesa: 
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- signály, stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemních 

vedení, vstupní šachty podzemního vedení o ploše ne větší než 30 m², 

- přečerpávací stanice, vrty, studny, stanice nadzemního nebo podzemního vedení, 

zařízení a stanice sloužící monitorování životního prostředí a větrné jámy o ploše ne 

větší než 55 m².64    

 

     V určitých případech se k využití tohoto pozemku k jinému účelu vyžaduje ještě 

rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zejména rozhodnutí o umístění stavby 

na pozemku určenému k plnění funkcí  lesa nebo stavební povolení vydané podle 

stavebního zákona). Nejprve musí stavební úřad požádat příslušný orgán státní správy 

lesů o udělení souhlasu. Bez tohoto souhlasu, který je závazným stanoviskem, nemůže 

stavební úřad rozhodnout, nemůže tedy např. vydat územní rozhodnutí o umístění 

stavby na pozemku určenému k plnění funkcí lesa, avšak ani na pozemku sousedním do 

vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas je sice podmínkou pro vydání takovéhoto 

rozhodnutí, ale i po právní moci např. územního rozhodnutí zůstává dotčený pozemek 

stále součástí PFL. Přestane jím být až následným rozhodnutím o odnětí PFL k jiným 

účelům.65 Příslušný orgán státní správy lesa tedy rozhodne o odnětí nebo o omezení ve 

využití pozemku až poté, co rozhodnutí vydané podle zvláštního právního předpisu 

nabude právní moci. Navíc jako další podmínku lesní zákon v § 16 odst. 3 stanoví, že 

s odlesňováním pozemku určeného k plnění funkcí lesa smí být započato teprve poté, 

co rozhodnutí vydané podle zvláštních právních předpisů nabude právní moci. 

      

     Podle zprávy Veřejného ochránce práv Otakara Motejla z 15. 8. 2008 nebyl postup 

úřadů při rozšiřování lyžařského areálu na Ještědu v souladu s právním řádem České 

republiky, zejména s lesním zákonem, který lesní pozemky chrání. Pokud má totiž 

nějaký projekt zasáhnout do těchto pozemků, může stavební úřad vydat stavební 

povolení jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Tento souhlas je nutný 

i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa. V případě staveb Lyžařský vlek 

Pláně - Skalka a Lanová dráha Skalka bylo však stavební povolení vydáno bez 

předchozího souhlasu orgánu státní správy lesů. Takový postup je v rozporu se 

zákonem, protože teprve z rozhodnutí státní správy lesů je zřejmé, zda lesní pozemky 

mohou být pro projekt využity. Stavební úřad nerespektoval ochranný účel lesního 

                                                 
64 Viz. Tichotová, P.: Průvodce ochranou životního prostředí, 1. vydání, Praha 2003, str. 178 
65 Blíže Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, IFEC Praha 2007, str. 146 
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zákona a vydáním stavebního povolení předjímal rozhodnutí orgánu státní správy lesů. 

Rozhodnutí o odnětí lesních pozemků byla vydána až dodatečně v době, kdy už došlo 

k odlesňování, stržení vegetačního krytu a k dalšímu neoprávněnému použití lesní půdy 

o výměře 12 300m². Protože vydaná povolení, která byla předmětem šetření, jsou 

právoplatná a nelze je již v současné době přezkoumat, ochránce své šetření ukončil a 

informoval o svých zjištěních Poslaneckou sněmovnu PČR v rámci souhrnné zprávy o 

své činnosti.66 

      

     Z výše uvedeného výkladu plyne, že lesní zákon počítá se třemi možnými situacemi. 

V prvé řadě je třeba zkoumat, zda se jedná o případ, kdy k využití lesních a jiných 

pozemků k jiným účelům není třeba povolení příslušného orgánu státní správy lesů. 

Vzhledem k tomu, že výčet těchto případů je v lesním zákoně taxativní, ve všech 

ostatních případech bude nutné k využití pozemků k jiným účelům požádat orgán státní 

správy lesa o udělení výjimky. Konečně může nastat situace, kdy k využití lesního 

pozemku k jinému účelu bude třeba vedle rozhodnutí orgánu státní správy lesa ještě 

rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu. V tomto případě musí správní orgán 

nejprve požádat příslušný orgán státní správy lesů o udělení souhlasu. Následuje řízení 

o vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu. Po právní moci tohoto 

rozhodnutí znovu rozhoduje orgán státní správy lesů, v této chvíli však již ne o udělení 

souhlasu ale o odnětí nebo omezení využití. 

 

     Rozhodne-li tedy příslušný orgán státní správy lesů výjimečně o udělení výjimky, 

tedy povolí-li ve svém rozhodnutí využití pozemků určených k plnění funkcí lesa 

k jiným účelům, musí přitom podle § 13 odst. 2 lesního zákona přednostně použít 

pozemky méně významné právě z hlediska plnění funkcí lesa, nesmí nevhodně dělit les 

a nesmí svým rozhodnutím narušovat lesní cesty, meliorace a hrazení bystřin v lesích. 

Rozhodnutí o odnětí nebo o omezení musí podle § 16 odst. 2 lesního zákona obsahovat 

zejména: 

- označení pozemků určených k plnění funkcí lesa, kterých se vydané rozhodnutí 

týká, včetně jejich výměry, 

- účel, pro jehož uskutečnění bylo vydáno rozhodnutí o odnětí nebo o omezení, 

                                                 
66http://www.ipravnik.cz/cz/aktuality/txtexpresion_odnětí+ze+zemědělského+půdního+fondu/art_5264/r
bsearct - z tohoto zdroje vyplývají výše uvedené poznatky 
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- v případě dočasného odnětí nebo omezení dobu, na kterou se rozhodnutí vydává, 

schválený plán následné rekultivace, způsob a termín opětovného zalesnění 

pozemku, pokud po dočasném záboru pro jiné účely bude pozemek vrácen k plnění 

funkcí lesa, 

- výši poplatku za odnětí, pokud se předepisuje. 

 

     Na návrh žadatele nebo vlastníka pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebo ex 

offo může příslušný orgán státní správy lesů podle § 16 odst. 4 lesního zákona již 

vydané rozhodnutí změnit nebo zrušit. Může k tomu však dojít pouze ze 2 důvodů, a to 

vyžaduje-li to veřejný zájem nebo přestane-li pozemek sloužit účelu, pro který byl 

odňat, či pro který bylo omezeno využití tohoto pozemku nebo pokud tomuto účelu 

vůbec sloužit nezačal. 

     Nedojde-li k této změně nebo zrušení rozhodnutí, platnost vydaného a 

pravomocného rozhodnutí o odnětí nebo o omezení využití automaticky zaniká ze 

zákona uplynutím lhůty, na kterou bylo vydáno (v případě dočasného odnětí nebo 

omezení) nebo uplynutím 2 let od právní moci vydaného rozhodnutí, pokud v této lhůtě 

nebylo započato s využíváním pozemku k tomuto jinému účelu, jak vyplývá z § 16 

odst. 5 lesního zákona. 

 

5.6. Poplatky za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa pro jiné 

účely   

 

     Poplatky za odnětí jsou ekonomickým nástrojem, které lesní zákon zavedl v § 17 

jako negativní ekonomický stimulátor, a které plní stejnou funkci, jako odvody za 

odnětí pozemků ze ZPF. Poplatky se platí pouze za odnětí pozemků určených k plnění 

funkcí lesa jejich funkcím, a to jak za odnětí trvalé, tak dočasné, nikoli však 

v souvislosti s omezením jejich využití. Poplatek ve výši předem stanovené 

v rozhodnutí o odnětí je povinen zaplatit žadatel, v jehož prospěch bylo odnětí 

povoleno. Správným řešením by bylo, pokud by žadatel měl vedle této povinnosti ještě 

povinnost vysadit nový les rozlohou odpovídající odňatému pozemku, a to na nelesním 

pozemku na jiném místě.  

     Kritéria pro stanovení výše poplatku jsou uvedena v příloze lesního zákona, kde se 

zvlášť uvádí výpočet pro dočasné odnětí a zvlášť pro trvalé odnětí. Z těchto vzorců je 
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evidentní, že pro stanovení výše poplatku je jedním z rozhodujících činitelů, skutečnost, 

ve které kategorii lesů se pozemek určený k plnění funkcí lesa nachází. Tato skutečnost 

má ovlivnit žadatele tak, aby své záměry uskutečňoval mimo pozemky určené k plnění 

funkcí lesa, a pokud to není možné, tak sice na pozemcích určených k plnění funkcí 

lesa, ale s nižším podílem ekologických funkcí. 

     

     Lesní zákon v  § 17 odst. 1 vychází z principu, že povinnost platit poplatek má ten, 

v jehož zájmu bylo odnětí povoleno.  

     Z tohoto pravidla uvádí v § 17 odst. 2 výjimky, kdy se za trvale či dočasně 

odnímanou půdu poplatky nepředepisují. Jedná se o případ, kdy je pozemek odnímán 

svému účelu z důvodu umístění stavby sloužící hospodaření v lese, dále se jedná o 

situaci, kdy jde o odnětí pro výstavbu zařízení potřebných pro čištění odpadních vod 

nebo potřebných pro výrobu pitné vody. 

     Část poplatku za trvalé i dočasné odnětí, a to ve výši 40 %, připadá podle § 17 odst. 

4 lesního zákona obci, v jejímž katastrálním území se odnímaná lesní půda nachází, a 

která tyto prostředky může využít pouze ke zlepšení úrovně životního prostředí v obci. 

Zbytek odvodu ve výši 60 % je příjmem Státního fondu životního prostředí České 

republiky. 

     Poplatek za trvale odnímanou půdu se podle § 18 odst. 1 lesního zákona platí 

příslušnému finančnímu úřadu jednorázově a je splatný do 30 dnů ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o odnětí. Jde-li o dočasné odnětí půdy, poplatek se platí 

opakovaně každoročně, a to podle sazby stanovené pro první poplatek. Dojde-li 

k odnětí v průběhu kalendářního roku nebo naopak bude v průběhu kalendářního roku 

odnětí ukončeno, platí se poplatek ve výši 1/12 z roční částky za každý, i započatý 

měsíc odnětí. Dojde-li k zániku platnosti povolení z důvodu, že do 2 let od právní moci 

rozhodnutí o odnětí nebylo započato s využíváním pozemku k účelu, pro nějž k odnětí 

došlo, zaplacené poplatky se v žádném případě nevrací, stejně tak jako se nevrací odvod 

za odnětí půdy ze ZPF. 

      

     Vedle poplatku je v lesním zákoně stanoven další ekonomický nástroj ochrany lesa, 

a to povinnost žadatele nahradit vlastníku lesa újmu, která mu v souvislosti s odnětím 

vznikla. Jedná se tedy o stejný nástroj, který je zaveden v souvislosti s omezením 

využívání lesních pozemků.      
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5.7. Státní správa na úseku ochrany lesních pozemků 

 

     Orgány státní správy na úseku ochrany lesa podle § 47 lesního zákona jsou: 

 

- na místní úrovni: 

- obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

- krajské úřady, 

- správy národních parků, které vykonávají státní správu v lesích národních parků, 

- Vojenský lesní úřad, který vykonává státní správu ve vojenských lesích, a to 

v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského 

úřadu, 

 

- na ústřední úrovni: 

- Ministerstvo zemědělství, které je ústředním orgánem státní správy lesů, 

- Ministerstvo životního prostředí, které je ústředním orgánem státní správy lesů na 

území národních parků a jejich ochranných pásmech, 

- Ministerstvo obrany, které má ve své působnosti vojenské lesy. 

 

     Dozor nad dodržováním povinností v oblasti ochrany lesa vykonávají: 

- všechny orgány státní správy lesa - Ministerstvo životního prostředí vykonává 

vrchní státní dozor nad dodržováním povinností v ochraně lesa, 

- Česká inspekce životního prostředí, která vykonává tuto působnost podle zákona č. 

282/1991 Sb., o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa – v oblasti ochrany lesa je 

tedy působnost České inspekce životního prostředí založena,  

- lesní stráž, tedy fyzická osoba, která vykonává dozor nad dodržováním povinností 

při obecném užívání lesa. 
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6. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ 

PŘI OCHRANĚ VOD A PŘÍRODY A KRAJINY 

 

     Jak již bylo výše uvedeno, jedním z hlavních předpokladů celkově příznivého stavu 

životního prostředí je příznivý stav půdy. Stav a kvalita půdy ovlivňuje ostatní složky 

životního prostředí (mj. kvalitu podzemních a povrchových vod, stav přírody a krajiny). 

Na druhé straně však stav a kvalita ostatních složek životního prostředí ovlivňuje stav a 

kvalitu půdy. Půda je proto chráněna také v rámci ochrany ostatních složek životního 

prostředí, zejména v rámci ochrany vod a ochrany přírody a krajiny. V tomto případě 

nejde o ochranu půdy samé, ale o ochranu některých jejích funkcí, které jsou významné 

pro ochranu vod, přírody a krajiny.67 Důvodem pro takovou ochranu je zejména 

skutečnost, že půda je jednou z velmi důležitých součástí přírody a krajiny a zároveň je 

přirozeným prostředím pro povrchovou i podzemní vodu. Proto musí být půda 

intenzivněji chráněna, a to zejména její funkce, které jsou významné také pro ochranu 

vod a přírody a krajiny.  

      

     Ze stejného důvodu je při odnímání zemědělské a lesní půdy k jiným účelům 

zpravidla vedle souhlasu příslušného orgánu ochrany ZPF nebo orgánu státní správy 

lesů vyžadován ještě souhlas příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny nebo 

příslušného vodoprávního úřadu. Na tuto problematiku reaguje zákon č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci, který představuje určité zjednodušení, a to proto, že k provozu 

určitých zařízení vyžaduje pouze vydání integrovaného povolení. V příloze č. 1 

taxativně vypočítává zařízení, která podléhají integrovanému řízení, jehož výsledkem je 

integrované povolení nahrazující správní akty, které by jinak musely být vydány 

orgánem ochrany ZPF, orgánem státní správy lesů, vodoprávním úřadem, orgánem 

ochrany přírody a některými dalšími orgány při povolování provozu zařízení. 

      

     V § 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je stanoveno, že orgány územního 

plánování a orgány ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, 

ochrany ZPF a příslušnými orgány státní správy lesů vymezují a provádějí hodnocení 

systému ekologické stability, kterým se podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně 

                                                 
67 Viz. Damohorský, M a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2007, str. 302 - 303 
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přírody a krajiny rozumí soubor ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, mezi 

něž patří v každém případě i půda. Půda je tedy v tomto případě chráněna jako součást 

systému ekologické stability. 

      Podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je půda dále chráněna jako 

jedna ze součástí významných krajinných prvků. Významné krajinné prvky jsou 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její 

typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Ze zákona mezi významné krajinné 

prvky patří všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Další 

části krajiny se mohou stát významným krajinným prvkem registrací.68 To se týká právě 

například zemědělské a lesní půdy. Skutečnost, že určitá část krajiny je významným 

krajinným prvkem, je velmi důležitá z hlediska ochrany. Významné krajinné prvky 

podléhají intenzivnější ochraně, a prostřednictvím jejich ochrany je chráněna i půda. 

Půda je v ochraně přírody a krajiny chráněna jednak tak, že některé činnosti na ní jsou 

buď omezeny či úplně zakázány nebo tak, že uskutečňování určitých činností je vázáno 

na souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. Tak zejména v § 4 odst. 2 zákona o 

ochraně přírody a krajiny je stanoveno, že významné krajinné prvky, kterými může být 

i půda, je třeba chránit před jejich poškozováním a ničením. K tomu slouží řada 

právních institutů. Zejména k umisťování staveb, pozemkovým úpravám, změnám 

účelového určení pozemků, si musí vždy ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Závazné stanovisko je dále podle § 4 odst. 

3 zákona o ochraně přírody a krajiny nezbytné k odlesňování a zalesňování pozemků 

nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů.  

 

     V § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny je dále půda chráněna v rámci ochrany 

krajinného rázu. Ochrana půdy v rámci ochrany krajinného rázu se projevuje zejména 

tak, že zasahovat do krajinného rázu, především umisťováním a povolováním staveb, je 

možné pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody a zejména s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků a zvláště chráněných území, jak vyplývá z § 12 odst. 1 

zákona o ochraně přírody a krajiny. 

     Vedle toho je půda v § 14 a násl. zákona o ochraně přírody a krajiny chráněna také 

ve zvláště chráněných územích, a to stanovením omezení či zakázání určitých činností 

                                                 
68 Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2007, str. 347 
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v těchto územích. Tyto zákazy jsou ve značné míře shodné se zákazy a omezeními 

stanovenými na ochranu půdy v zákoně o ochraně ZPF a lesním zákoně. 

     

     V ochraně vod je půda chráněna jednak tak, že podle § 30 odst. 1 zákona o vodách 

příslušný vodoprávní úřad zřizuje ochranná pásma vodních zdrojů, a to k ochraně 

jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod 

využívaných pro zásobování pitnou vodou. Tím je nejen zabezpečena zvýšená ochrana 

vod, ale zároveň i ochrana půdy , a to na území u vodárenských nádrží a u vodních 

toků, které vodoprávní úřad prohlásí ochranným pásmem. 

     Dalším nástrojem ochrany půdy prostřednictvím zákona o vodách je stanovení 

omezení či zákazů určitých činností v chráněných oblastech přirozené akumulace vod 

(označované zkratkou CHOPAV). V těchto oblastech je ze zákona zakázáno zmenšovat 

rozsah lesních pozemků a odvodňovat lesní či zemědělské pozemky.  

 

     Z tohoto výkladu tedy vyplývá, že pro ochranu půdy obecně a v jejím rámci pro 

ochranu půdy zemědělské a lesní jsou velmi důležité i zákony vydané na ochranu jiných 

složek životního prostředí. Půda je prostřednictvím těchto zákonů chráněna zároveň 

s jinými složkami životního prostředí a to je velmi přínosný způsob, jak z hlediska 

ochrany půdy, tak z hlediska ochrany ostatních složek životního prostředí.   
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7. ZÁVĚR 

 

     V diplomové práci na téma „Ochrana zemědělských a lesních pozemků“ jsem se 

snažila alespoň v hlavních rysech přiblížit problematiku ochrany půdy, zejména jejích 

dvou ekologicky a ekonomicky nejvýznamnějších kategorií, a to půdy zemědělské a 

lesní. Zabývala jsem se především platnými právními předpisy, legislativními principy 

a pravidly na tomto úseku práva, včetně jejich historického vývoje, zkoumáním 

právních prostředků na ochranu těchto kategorií půdy, zejména z hlediska jejich 

kvantity a kvality. Detailní rozbor jsem věnovala podmínkám odnímání půdy jejímu 

původnímu účelu. 

     Cílem této práce bylo mimo jiné poskytnout souhrnný, utříděný a vnitřně propojený 

výklad v oblasti ochrany zemědělské a lesní půdy, současně zjistit důvody, které vedou 

k nejednotné aplikaci práva v této oblasti a pokusit se nastínit jejich možné řešení. 

     Jak vyplývá z této práce, dosud neexistuje komplexní vnitrostátní právní předpis, 

který by jednotně upravoval a tedy zároveň chránil půdu jako celek. Půda, na rozdíl od 

ostatních složek životního prostředí, nemá ucelený právní režim ochrany. Vzhledem ke 

stále se prohlubující degradaci půdy by měla legislativa přijmout odpovídající řešení, 

které by nedostatky, o nichž v práci pojednávám a na tomto místě je stručně shrnuji, 

odstranilo. Pouze tak by bylo možné do budoucna zamezit nebo alespoň na nejnutnější 

míru omezit negativní vlivy na půdu. K důslednější a účinnější ochraně půdy by měla 

přispět také směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně půdy, která obsahuje 

ucelený přístup k ochraně půdy, ale která však bohužel dosud nebyla přijata. S touto 

směrnicí by následně měly být uvedeny do souladu vnitrostátní právní normy. Vláda 

předložila během loňského roku poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění 

zákon o ochraně ZPF, a který již počítá s uvedenou směrnicí a je s ní v souladu. Dosud 

však novela zákona nebyla schválena. Skutečnost, že půda nemá ucelený právní režim 

ochrany, se odráží ve stavu a úrovni půdy jako takové. Ucelená právní úprava je 

poskytována pouze půdě zemědělské a lesní, které jsou upraveny komplexními 

právními předpisy. Ostatní půda je chráněna pouze v rámci předpisů na ochranu jiných 

složek životního prostředí, komplexní právní ochrany se jí však nedostává. 

     Podle mého názoru je současná právní úprava ochrany půdy, a to zejména 

zemědělské, nedostatečná, což je patrné z trvale klesající výměry této kategorie půdy. 

Jednou z hlavních priorit by do budoucna mělo být přijetí opatření, které by zajistilo, 
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aby orgány státní správy, které mají působnost na úseku ochrany zemědělských a 

lesních pozemků, respektovaly proces územního plánování a jeho výsledky, neboť 

pouze tak je možné dosáhnout účinné kvantitativní ochrany půdy. Ne vždy totiž orgány 

ochrany ZPF a ochrany lesa rozhodují v souladu s vydanou územně plánovací 

dokumentací, ač jsou k tomu povinny.  

     Další nedostatky, kterými se zákon o ochraně ZPF a lesní zákon vyznačují, se týkají 

procesu odnímání, neboť vzhledem k výše nastíněné situaci je zřejmé, že ani tato 

problematika není dostatečně řešena. V tomto procesu především chybí stanovení 

přesných podmínek, při jejichž splnění by bylo možné půdu odejmout jejímu 

původnímu účelů. V důsledku toho často v praxi nedochází k objektivnímu a rovnému 

posuzování žádostí a ve stejných případech bývá rozhodováno různě. Navíc zejména 

orgány ochrany ZPF vydávají četná rozhodnutí o odejmutí půdy ze ZPF, nejsou v tom 

nijak limitovány a odpovídají tak za výrazné zmenšování rozlohy zemědělské půdy. 

Této situaci by mělo být zabráněno stanovením přesných podmínek pro možnost 

odejmutí. Zároveň by mělo být závazně v právních předpisech stanoveno, že přednostně 

se musí odejímat pozemky horší kvality. Vedle toho by mělo dojít ke zpřísnění 

povinností, které jsou ukládány žadatelům o odnětí. I přes řadu povinností, které jim 

jsou již zákonem o ochraně ZPF a lesním zákonem uloženy (zejména povinnost odvodů 

za odnětí půdy ze ZPF, povinnost platit poplatek za odnětí lesní půdy k jiným účelům, 

povinnost provést skrývku v případě odnětí půdy ze ZPF, povinnost rekultivace, došlo-

li k dočasnému odnětí), nedošlo totiž k usměrnění zájmů občanů v jejich požadavcích 

na odnímání půdy k jiným účelům. V každém případě by zároveň mělo dojít ke zvýšení 

odvodů (resp. poplatků) za odnětí půdy jejímu účelu, neboť odvody (poplatky) neplní 

svoji funkci ekonomického nástroje dostatečně. 

     Zcela nevyhovující jsou podle mého názoru sankční ustanovení v zákoně o ochraně 

ZPF, jež stanoví velmi nízké pokuty za porušení povinností, což v důsledku vůbec 

nebrání svévolným změnám účelového určení nebo protiprávnímu odnímání půdy 

jejímu účelu. Naproti tomu lesní zákon obsahuje mnohem přísnější sankce, čímž více 

přispívá k ochraně lesních pozemků. 

     Doufejme tedy, že přijetí směrnice a její následná transpozice do vnitrostátního 

právního řádu a schválení novely zákona o ochraně ZPF přinese důslednější ochranu 

půdy a odstraní nedostatky, o nichž bylo v této práci pojednáno.   
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- Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR podle stavu ke dni 31. 12. 2007 
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9. PŘÍLOHY 

 

 

Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistická ročenka půdního fondu ČR podle stavu ke dni 31. 12. 2008 

 

 

 

 

 

 

Stav ke dni Zemědělská půda   Lesní pozemky 

    1. 4. 1966 4 514 133          2 599 628 

    1. 4. 1971 4 469 763          2 608 445 

    1. 1. 1976 4 443 512          2 612 461 

    1. 1. 1981 4 374 322          2 623 807 

    1. 1. 1986 4 327 447          2 626 059 

    1. 1. 1991 4 287 487          2 629 483 

    1. 1. 1996 4 279 823          2 630 129 

   31. 12. 2000 4 279 876          2 637 289 

   31. 12. 2005 4 259 480          2 647 416 

   31. 12. 2006 4 254 403          2 649 147 

   31. 12. 2007 4 249 177          2 651 209 

   31. 12. 2008            4 244 081          2 653 033 
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Příloha č. 2 

 

 

 

KRAJE 

 

 
VÝMĚRA PLOCHY 

PFL CELKEM v ha 

 

Hl. město Praha 
                4 975 

 

Středočeský 
 

306 205 

Jihočeský 
 

378 675 

Plzeňský 
 

299 664 

Karlovarský 
 

143 691 

Ústecký 
 

159 951 

Liberecký 
 

140 666 

Královéhradecký 147 886 

Pardubický 133 385 

Vysočina 206 637 

Jihomoravský 202 196 

Olomoucký 183 630 

Zlínský 157 461 

Moravskoslezský 193 330 

Česká republika 2 658 351 

 

 

 

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ke dni 31. 12. 2007 
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The protection of the agricultural and forest lands 

 

10. SUMMARY     

  

Schutz des Agrar- und Waldbodens 

 

     Die Diplomarbeit zum Thema „Schutz des Agrar- und Waldbodens“ betrifft zwei 

wichtigste Bodenkategorien, und zwar Boden für Land- und Forstwirtschaft, die ca. 

90% der gesamten Bodenfläche bedeuten. Der Agrar- und Waldboden ist einer der 

grundlegenden, unersetzbaren und gleichzeitig am meisten bedrohten 

Umweltbestandteile. Er funktioniert als bedeutendster Naturprodukt und als nicht 

erneuerbare Naturquelle.  Der Boden sowie seine Einzelteile erfüllen viele bedeutende 

und unvertretbare Funktionen, und nicht nur deswegen ist er intensiv zu schützen. Der 

günstige Bodenzustand ist eine der Hauptvoraussetzungen des insgesamt günstigen 

Umweltzustandes.  

     Die Diplomarbeit konzentriert sich in einzelnen Kapiteln vor allem auf die Ursachen 

des Schutzes und der Funktion des Agrar- und Waldbodens, desweiteren 

querschnittartig stellt sie gültige nationale sowie internationale und europäische 

Quellen der Rechtsregelung im Bereich des Schutzes vom Agrar- und Waldboden vor, 

die in der Arbeit berücksichtigt wurden und überhin hier auch die zusammenhängenden 

Rechtvorschriften aus einzelnen Bereichen des Umweltschutzes genannt werden. Der 

Schwerpunkt der Diplomarbeit beruht dann in einer Analyse der Rechtsregelung vom 

ZPF-Schutz, dessen Bestandteil der landwirtschaftliche Boden und der Schutz der zur 

Erfüllung der Waldfunktion bestimmten Böden ist, deren Bestandteil die 

Waldgrundstücke sind. Ein Sonderkapitel und vor allem eine erhöhte Aufmerksamkeit 

wird der Vorgehensweise bei der Ausgliederung der Agrar- und Waldgrundstücke für 

andere Zwecke gewidmet, denn gerade hochwertige und wirksame Änderung dieser 

Problematik ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Mittel des Agrar- und 

Waldbodenschutzes und dass sowohl hinsichtlich des Qualität, als auch Quantität.  

     Der Ziel dieser Arbeit besteht unter andrem auch darin eine gesamte, sortierte und 

innenverbundene Auslegung im Bereich des Agrar- und Waldbodenschutzes zu 

gewähren, und gleichzeitig die Gründe erkunden, die zur uneinheitlichen 
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Rechtsapplikation in diesem Bereich führen und versuchen gleichzeitig ihre etwaige 

Lösung anzudeuten.    

     Wie aus der Diplomarbeit hervorgeht, gibt es bisher keine komplexe innerstaatliche 

Rechtvorschrift, die einheitlich korrigierte und gleichzeitig den Boden als eine 

Gesamtheit schützen würde. Angesichts der immer sich vertiefenden Degradierung des 

Bodens sollte die Legislative eine entsprechende Lösung eingehen, die die in meiner 

Arbeit erklärten Mängel beseitigen würde. Nur so wäre es möglich zukünftig 

verhindern oder zumindest aufs Nötigste die negativen Bodeneinflüsse zu beschränken.   

     Nach meiner Ansicht ist die jetzige rechtliche Ausgestaltung des Bodenschutzes, 

und das vor allem des Agrarbodens, ungenügend ist, was sich aufgrund der dauerhaft 

sinkenden Fläche diese Bodenkategorie bemerkbar macht.   

     Hoffen wir doch, dass die Verabschiedung der Rechtlinie zum Bodenschutz, 

worüber man jetzt auf der Kommunenebene verhandelt, und ihre darauf folgende 

Transposition in der innerstaatlichen Rechtsordnung, inkl. Verabschiedung der 

Gesetznovelle zum ZPF-Schutz, derer Entwurf heuer die Regierung dem 

Abgeordnetenhaus vorgelegt hat, die konsequenteren Bodenschutz bringt und Mängel  

beseitigt, die diese Arbeit behandelt.  

 

 

Klíčová slova: ochrana půdy – zemědělský půdní fond – pozemky sloužící plnění 

funkcí lesa 

 

Key words:    soil protection – agricultural land recources – land devoted to fulfill 

functions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


