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5. Závěr 

Téma diplomové práce ochrana pozemkového vlastnictví před neoprávněnými 

zásahy je ve svém rozsahu značně široké a také komplikované. Cílem této práce bylo 

zjistit, co se míní pod zásahem do vlastnického práva k pozemku, jaké druhy těchto 

zásahů existují, kde jsou upraveny a jakou ochranu právo před těmito neoprávněnými 

zásahy poskytuje.  

Nejprve však bylo nutné vymezit pojem pozemkového vlastnictví. Pozemkové 

vlastnictví není zvláštním druhem či formou vlastnictví, jeho zvláštnost se projevuje 

v předmětu vlastnictví, kterým je půda. Bylo zjištěno, že právní úkony nemohou 

směřovat k půdě, ale pouze k určité individualizované části půdy, přesněji řečeno 

k pozemku, který se eviduje v podobě parcely v katastru nemovitostí, kde je 

geometricky a polohově určen, označen parcelním číslem a zobrazen v katastrální mapě. 

Obsah pozemkového vlastnictví je dán oprávněním vlastníka pozemek držet, ze kterého 

plynou další oprávnění, a sice pozemek užívat, brát z něho plody a užitky a nakládat 

s ním. Tato oprávnění však mohou být omezena a tím dochází i k omezení vlastnického 

práva. Subjektem pozemkového vlastnictví může být jakákoli fyzická či právnická 

osoba a tedy i stát. Výjimku stanoví Listina ve svém čl. 11 odst. 2, kde klade požadavek 

na výhradní vlastnictví majetku (tedy i pozemků) nezbytného pro zajišťování potřeb 

společnosti, a to státem, obcí nebo určenou právnickou osobou. Podstatným 

nedostatkem stávající právní úpravy je, že dosud nebyla přijata komplexní zákonná 

úprava tohoto požadavku. Rovněž cizinci jsou omezeni ve volném nabývání pozemků 

na našem území, mohou pozemky nabývat jen za podmínek stanovených devizovým 

zákonem (DevZ). Tyto podmínky se vztahují i na občany členských států Evropské 

unie, což vyplývá z výjimek vyjednaných Českou republikou v Aktu o podmínkách 

přistoupení, který je přílohou ke Smlouvě o přistoupení ČR k EU. Tyto výjimky budou 

v platnosti až do roku 2011. 

V kapitole třetí byly vymezeny zásahy do pozemkového vlastnictví, pod kterými se 

rozumí omezení vlastnického práva nebo jeho odnětí a rozděleny zásahy do 

pozemkového vlastnictví na oprávněné a neoprávněné. Oprávněnými zásahy se 

zabývala celá kapitola třetí. Rovněž zde byly objasněny hlavní příčiny zásahů do 

pozemkového vlastnictví, které spočívají především ve zvláštnostech jeho předmětu, 
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tedy půdy. Podle intenzity zásahu je možné rozlišovat odnětí vlastnického práva a 

omezení vlastnického práva, kdy omezení vlastnického práva neboli limity ve výkonu 

vlastnického práva existují dvojí, a to vnější a vnitřní. Ukázalo se, že pozemkové 

vlastnictví je díky specifickým vlastnostem půdy (jako její nepřemístitelnost, 

polyfunkčnost, nezničitelnost, nerozmnožitelnost, nenahraditelnost aj.) a díky 

veřejnému zájmu na ochraně půdy, vždy omezené. Obecný rámec pro možnost 

oprávněných zásahů do pozemkového vlastnictví vytváří Listina především ve svém čl. 

11, zásadou rovného postavení všech vlastníků a zásadou „vlastnictví zavazuje“. 

Právem dovolená omezení dále vyplývají z obecných ustanovení občanského zákoníku 

(OZ). Jde o tzv. vnitřní omezení vlastnictví. Vedle vnitřního omezení vlastnictví existují 

četná omezení vnější, která vyplývají buď přímo ze zákona, z rozhodnutí správního 

úřadu či soudu anebo jsou založena právním úkonem vlastníka samotného. Jedním 

z obecných zákonů, který umožňuje provádět oprávněně zásahy do pozemkového 

vlastnictví je občanský zákoník (OZ). Vyvlastnění neboli odnětí pozemkového 

vlastnictví je možné jen za splnění podmínek stanovených právě v občanském zákoníku 

a v Listině. Omezení pozemkového vlastnictví umožňuje občanský zákoník (OZ) 

především zakotvením úpravy sousedských vztahů, které určují žádoucí chování 

vlastníka pozemku ve vztahu k vlastníku sousedního pozemku. Ovšem současná úprava 

sousedských vztahů v platném občanském zákoníku (OZ) nedává dostatečné odpovědi 

na řešení sousedských sporů v praxi. I proto se návrh nového občanského zákoníku 

věnuje této problematice mnohem podrobněji v ustanoveních § 919 až § 930. 

Vedle občanského zákoníku (OZ) zná omezení vlastnického práva či vyvlastnění 

celá řada dalších právních předpisů. Jedná se především o předpisy veřejného práva, 

které umožňují, aby docházelo k zásahům do vlastnictví k pozemku především 

z důvodu ochrany veřejného zájmu. V práci je kladen důraz zejména na předpisy 

z oblasti práva životního prostředí, které omezují vlastníka pozemku při výkonu jeho 

užívacích oprávnění a někdy také v oprávnění nakládat s pozemkem, výjimečně 

připouští i odnětí pozemkového vlastnictví. Důvodem je veřejný zájem na ochraně půdy 

a na ochraně ostatních složek životního prostředí, které jsou s půdou neodlučně spjaty.  

Jedná se především o ochranu vod, kterou poskytuje vodní zákon (VodZ). Ochrana 

zemědělských pozemků je upravena v zákoně o ochraně ZPF (ZoZPF), lesní pozemky 

chrání lesní zákon (LesZ). I příroda a krajina je složkou životního prostřední, které se 
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s půdou navzájem ovlivňují, jejich ochranou se zabývá zákon o ochraně přírody a 

krajiny (ZOPK). I další speciální zákony požadují určité chování vlastníka pozemku ve 

vztahu k životnímu prostředí. Nejsou to však jenom zákony z oblasti práva životního 

prostředí, které takto vlastníka omezují, ale i další, o kterých bylo pojednáno 

v podkapitole 3.2.3. 

Vlastník pozemku může omezit své vlastnické právo také dobrovolně, na základě 

vlastního právního úkonu nebo může své vlastnické právo převést na jinou osobu, čímž 

jeho vlastnické právo k pozemku zcela zanikne. Nájemní smlouvou omezí vlastník své 

užívací právo k pozemku tak, že přenechá své užívací oprávnění nájemci pozemku, a to 

za úplatu a pouze dočasně. Výpůjčka se od nájmu liší tím, že vlastník omezuje své 

užívací oprávnění ve prospěch vypůjčitele a činí tak bezplatně. Návrh nového 

občanského zákoníku upravuje samostatně ještě výprosu v § 1917 a n., což je v podstatě 

výpůjčka na dobu neurčitou a bez stanovení účelu, ke kterému se má pozemek užívat. 

 I věcná práva k věci cizí mohou omezovat pozemkové vlastnictví. Mezi ně patří 

právo zástavní a podzástavní a věcná břemena. Právo zástavní slouží k zajištění 

pohledávky pro případ, že dluh, který pohledávce odpovídá, nebude včas splněn, v tom 

případě lze dosáhnout uspokojení ze zástavy. Věcná břemena opravňují vlastníka 

nemovitosti k prospěšnému využívání nemovitosti jiného konkrétního vlastníka anebo 

omezují vlastníka nemovitosti k prospěchu určité fyzické či právnické osoby. Mají tak 

dvojí podobu. Z pohledu vlastníka pozemku, který je zavázaným subjektem, spočívají 

v omezení práv, neboť je v nich obsažena povinnost něco strpět, něčeho se zdržet nebo 

něco konat. Z pohledu oprávněné osoby se jeví jako oprávnění vůči vlastníku 

nemovitosti, aby v její prospěch něco plnil. Úprava věcných břemen je v našem právním 

řádu nedostatečná, a proto se návrh nového občanského zákoníku této otázce věnuje 

mnohem podrobněji. Vrací se ke klasickému dělení věcných břemen na služebnosti 

(ukládají povinnost vlastníku něčeho se zdržet nebo něco strpět) a reálná břemena (z 

nich plyne vlastníku povinnost něco konat). 

Neoprávněným zásahem do pozemkového vlastnictví je takový zásah, který 

překračuje meze stanové zákonem a stává se tak protiprávním jednáním. Ochranu před 

neoprávněnými zásahy poskytují normy veřejného práva i normy soukromoprávní. 

Vlastník může využít ke své obraně především instituty občanského zákoníku (OZ). 

Může tedy podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu. Náš právní řád zná 
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zejména dvě vlastnické žaloby na plnění (žalobu reivindikační a žalobu negatorní), a 

dále také žalobu určovací. Pokud je vlastníku způsobena škoda, může žalovat škůdce o 

její náhradu. Zvláštním druhem žalob jsou i žaloby podle ustanovení § 135c OZ, jimiž 

se řeší situace, kdy na cizím pozemku postavil stavbu, kdo na to neměl právo.  

 Unese-li vlastník pozemku v soudním řízení důkazní břemeno a bude-li ve sporu 

úspěšný, soud vydá rozsudek, ve kterém stanoví povinnosti, které musí žalovaný splnit. 

Pokud povinná strana ani ve lhůtě stanovené soudem svoji povinnost nesplní, stává se 

rozsudek vykonatelným. Úspěšná strana následně může podat návrh na výkon 

rozhodnutí k soudu nebo se obrátit na soudního exekutora, který provede exekuci. 

Vlastníku pozemku vedle práva na podání žaloby k soudu občanský zákoník (OZ) 

též umožňuje obrátit se na příslušný orgán státní správy, kterým je obecní úřad, aby mu 

poskytl ochranu před zřejmým zásahem do pokojného stavu. Na rozdíl od soudní 

ochrany nejde v tomto případě o ochranu porušeného či ohroženého subjektivního 

občanského práva, ale o specifickou ochranu posledního pokojného stavu. Jde o 

ochranu, která je rychlejší a účinnější, než ochrana soudní, protože obecní úřad posuzuje 

pouze stav faktický, nikoli právní. Tato ochrana je ovšem pouze předběžná, a může tak 

následovat soudní řízení, podá-li jeden z účastníků žalobu k soudu, který následně 

rozhoduje o stavu právním.  

Výjimečně může vlastník užít i svépomoc podle § 6 OZ. A to za podmínek, že mu 

hrozí neoprávněný zásah bezprostředně, pak může přiměřeným způsobem odvrátit 

zásah sám. Zda vlastník odvracel zásah přiměřeným způsobem, se dnes posuzuje 

objektivně. Na rozdíl od možné budoucí úpravy v návrhu nového občanského zákoníku, 

který zavádí subjektivně posuzované hledisko a navíc zakotvuje ještě druhou skutkovou 

podstatu svépomoci. 

Pokud dojde k porušení práv pozemkového vlastníka, která jsou chráněna právními 

předpisy veřejnoprávní povahy, je dotčená osoba oprávněna podat příslušnému 

správnímu úřadu podnět k zahájení správního řízení a v případě podezření ze spáchání 

trestného činu podnět k zahájení trestního stíhání. Úprava ochrany vlastnictví na úseku 

správního práva je nejdůsledněji provedena přestupkovým zákonem (PřesZ), který 

sankcionuje méně závažné zásahy do pozemkového vlastnictví. Jde především o § 50 

PřesZ, kde jsou vymezeny přestupky proti majetku. Ovšem skutkové podstaty 
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přestupků, které zasahují do vlastnického práva k pozemku, lze nalézt i v dalších 

právních předpisech správního práva a zejména  práva životního prostředí.  

Ochranu pozemkovému vlastnictví poskytuje také trestní zákon (TZ), především 

v hlavě deváté jsou upraveny skutkové podstaty trestných činů proti majetku. 

Práce shrnuje celou problematiku daného tématu, některá dílčí subtémata však byla 

prozkoumána obecněji v důsledku omezeného rozsahu práce (například analýza 

sousedských práv či problematiky neoprávněné stavby by mohla být provedena 

mnohem podrobněji). Rovněž funkční začlenění historického kontextu jednotlivých 

institutů by se pravděpodobně jevilo jako přínosné, avšak vzhledem k obsáhlosti tématu 

nebylo předmětem zkoumání. 


