
 
 

Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 
 
 
 
 
 
 
 

Lenka Mašková (diplomantka) 
 
 

Ochrana pozemkového vlastnictví před 
neoprávněnými zásahy 

 
 

Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 
 
Katedra: Životního prostředí 
 
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 12. 7. 2009 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně za použití 
zdrojů a literatury v ní uvedených.        
 
 
V Praze dne         
 
         ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji doc. JUDr. Jaroslavu Drobníkovi, CSc. za odborné vedení a řadu cenných rad a 
podnětů v průběhu zpracování této diplomové práce. 
 
 
 



 

 Obsah 

1. Úvod ..................................................................................................................................... 5 

2. Vymezení pozemkového vlastnictví..................................................................................... 7 

2.1 Pojem pozemkového vlastnictví ................................................................................... 7 

2.2 Objekt pozemkového vlastnictví................................................................................. 11 

2.3 Subjekt pozemkového vlastnictví ............................................................................... 13 

2.4 Obsah pozemkového vlastnictví ................................................................................. 14 

3. Zásahy do vlastnického práva k pozemku.......................................................................... 16 

3.1 Třídění zásahů do vlastnického práva k pozemku a jejich příčiny ................................... 16 

3.2 Zásahy do pozemkového vlastnictví na základě zákona................................................... 19 

3.2.1 Omezení a odnětí pozemkového vlastnictví dle Listiny .................................. 20 

3.2.2 Omezení a odnětí pozemkového vlastnictví dle občanského zákoníku ............. 22 

3.2.3 Omezení a odnětí pozemkového vlastnictví dle dalších právních předpisů ....... 27 

3.3 Zásahy do vlastnického práva vyplývající z právního úkonu vlastníka...................... 50 

3.3.1 Obligace ..................................................................................................... 51 

3.3.2 Věcná práva k věci cizí ................................................................................ 54 

4. Ochrana před neoprávněnými zásahy do pozemkového vlastnictví................................... 58 

4.1 Soukromoprávní ochrana pozemkového vlastnictví ................................................... 58 

4.1.1 Soudní ochrana pozemkového vlastnictví ...................................................... 59 

4.1.2 Ochrana před zřejmým zásahem do pokojného stavu ..................................... 64 

4.1.3 Svépomoc ................................................................................................... 65 

4.2 Ochrana pozemkového vlastnictví poskytovaná normami veřejného práva ............... 65 

4.2.1 Správní ochrana........................................................................................... 66 

4.2.2 Trestněprávní ochrana.................................................................................. 68 

5. Závěr................................................................................................................................... 71 

6. Prameny a literatura............................................................................................................ 76 

7. Seznam použitých zkratek.................................................................................................. 79 

8. Summary ............................................................................................................................ 80 

9. Klíčová slova, key words ................................................................................................... 81 



5 
 

 

1. Úvod 

Téma diplomové práce bylo z  mé strany zvoleno v souvislosti s absolvováním 

výběrového předmětu Pozemkové právo, který na PF UK vyučuje pan Doc. JUDr. 

Jaroslav Drobník, CSc., kdy mne zaujala přednáška pana docenta zabývající se 

ochranou pozemkového vlastnictví. Téma ochrany pozemkového vlastnictví také úzce 

souvisí s ochranou životního prostředí, které mi je blízké již od dětství.  

V této práci je použita metoda analýzy a zároveň metoda komparativní při srovnání 

možné budoucí úpravy v návrhu nového občanského zákoníku se současným zněním 

občanského zákoníku. Téma této diplomové práce zapadá do vícera právních odvětví, 

zejména do práva občanského, a to jak občanského práva hmotného, tak občanského 

práva procesního, do práva životního prostředí, správního práva, ale také do odvětví 

trestního práva, a to jak trestního práva hmotného, tak procesního. 

Cílem diplomové práce je objasnit, co se míní pod zásahem do pozemkového 

vlastnictví a poskytnout čtenáři této diplomové práce určitý přehled o možných 

způsobech zásahů do vlastnického práva k pozemkům a dále navrhnout způsob ochrany 

před zásahy neoprávněnými. V předkládaném textu je použito částečně odlišné třídění 

zásahů do vlastnického práva, než to, se kterým se obvykle setkáme v odborné 

literatuře. Přestože tato práce zřejmě nebude sloužit jako vyhledávaná odborná 

publikace, byla snaha dosáhnout určité úrovně zpracování a systematičnosti vybraných 

materiálů. V některých pasážích bylo velmi snadné studovanou problematiku 

specifikovat hlouběji, v jiných oblastech zkoumání byla analýza provedena obecněji, 

nicméně způsobem zachycujícím podstatu problému.  

Prameny uvedené v závěru této práce byly poměrně dobře dostupné, většina 

pocházela z fakultní knihovny PFUK a z  Národní knihovny ČR. Potřebná judikatura 

byla vyhledávána v Systému ASPI a na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR, 

znění zákonů na Portálu veřejné správy, popř. v Systému ASPI. Za účelem zjištění 

nových skutečností a prohloubení zkoumání byla využita analýza různých odborných 

časopisů, neboť související témata ochrany pozemkového vlastnictví byla zachycena 

rovněž v publikaci různých článků. Některé články sloužily pouze k zamyšlení, jiné 

pomohly k obstarání další potřebné literatury.  
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Pokud jde o strukturu práce, je v této práci postupováno systematicky od otázek 

obecných ke konkrétnějším. V kapitole druhé jsou vysvětleny základní pojmy, které 

jsou základem tématu pozemkového vlastnictví. Kapitola třetí je koncipována jako 

přehled jednotlivých zásahů do pozemkového vlastnictví, kdy důraz je kladen na 

zásahy, které jsou oprávněné. Kapitola čtvrtá se dále věnuje především možným 

způsobům ochrany před neoprávněnými zásahy, které právní úprava vlastníku pozemku 

poskytuje. Závěrečná kapitola shrnuje studovanou problematiku.  

Dané téma by jistě vydalo svým rozsahem na celou publikaci, ovšem s ohledem na 

omezenou šíři diplomové práce byla snaha roztřídit studovanou problematiku a 

charakterizovat její specifika užitím příkladů spíše, než poskytnutí vyčerpávajícího a 

úplného výkladu.  

Tato diplomová práce se z hlediska použitých materiálů a zákonné úpravy vztahuje 

k dubnu 2009. 
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2. Vymezení pozemkového vlastnictví 

2.1 Pojem pozemkového vlastnictví 

Vlastnickým právem k pozemku se zabývá pozemkové právo, právní obor, který 

v sobě zahrnuje jak soukromoprávní, tak i veřejnoprávní prvky, jehož hlavním 

předmětem zkoumání je půda, resp. pozemky, pozemkověprávní vztahy a pozemkové 

vlastnictví. Prameny pozemkového práva tvoří souhrn právních předpisů, který není 

kodifikován. To znamená, že všechny předpisy nenajdeme v jediné a jednotné úpravě, 

právní normy, které patří do pozemkového práva, jsou obsaženy v celém právním řádu 

České republiky. Mezi prameny pozemkového práva se řadí normy nejvyšší právní síly, 

Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, a dále obecné předpisy jako je občanský 

zákoník (OZ), stavební zákon (StavZ), zákon o vyvlastnění (VyZ) a dále předpisy 

speciální, kterými jsou: zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, katastrální zákon (KatZ), zákon ČNR č. 344/1992 Sb., 

o Pozemkovém fondu ČR, zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech, zákon č. 269/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (ZOZPF), 

zákon o lesích (LesZ), zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a 

lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a dále právní normy z oblasti práva 

životního prostředí a předpisy správního práva.1 Z mezinárodních pramenů je to 

především Úmluva o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem 

anebo desertifikací, zejména v Africe (publikována pod č. 53/2002 Sb. m. s., ve znění č. 

101/2002 Sb. m. s.) a Úmluva o biologické rozmanitosti (publikována pod č. 134/1999 

Sb.) a další.  V evropském komunitárním právu jde především o Šestý akční program a 

dále o řadu směrnic a nařízení. 

Aby bylo možné se zabývat zásahy do pozemkového vlastnictví, je nutné nejprve 

vymezit, co se míní pod pojmem pozemkové vlastnictví a vlastnictví vůbec. Vlastnictví 

je základním ústavním právem, právem absolutním a věcným. Definovat vlastnictví se 

pokoušela právní věda nesčetněkrát, definic existuje mnoho, ovšem o žádné nelze říci, 

že by byla úplná a vyčerpávající. Nejfrekventovanější a nejznámější je vymezení 

vlastnictví jako absolutního právního panství nad věcí, jehož kořeny sahají již do dob 

                                                 
1 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 18-20 
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římského práva. Definice říká, že vlastnictví je právem absolutním, pod čímž se rozumí, 

že vlastnické právo působí vůči všem ostatním (erga omnes). To znamená, že do práva 

vlastníka nesmí zasahovat nikdo jiný, a že je vlastník chráněn vůči všem zásahům ze 

strany druhých. Pozemkové vlastnictví není zvláštním druhem či formou vlastnictví, 

jeho zvláštnost se projevuje v předmětu vlastnictví, kterým je půda. Listina ve svém čl. 

11 odst. 1 prohlašuje, že „každý má právo vlastnit majetek“, vlastnictví je tedy ústavně 

chráněno, ovšem samo vlastnictví není přirozeným lidským právem, tím je právo 

nabývat vlastnictví, právo být vlastníkem2. Dále čl. 11 odst. 1 stanoví, že „vlastnické 

právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.“ Tento článek vyjadřuje 

rovnost vlastníků. Jde o vyjádření rovnosti a jednotnosti vlastnictví, což je reakce na 

právní stav před rokem 1989, kdy existovaly různé druhy a formy vlastnictví, které byly 

hierarchicky uspořádané. Dnes naopak platí zásada, že všichni mají stejnou možnost 

nabývat vlastnictví, a že vlastnické právo kohokoli požívá stejnou právní ochranu.  

Pojem vlastnictví je obecně vymezen také v občanském zákoníku (OZ) v § 123 a § 

124, jež stanoví práva vlastníka a zásadu rovnosti práv všech vlastníků a dále občanský 

zákoník (OZ) vymezuje způsob ochrany vlastnického práva.  

Pojmově lze rozlišit vlastnické právo v objektivním a subjektivním smyslu. 

Vlastnické právo v objektivním smyslu je souhrnem právních norem, které vymezují 

vztahy vlastníků k věcem. Vlastnické právo v subjektivním smyslu upravuje oprávnění 

vlastníka k věcem v právním smyslu, v našem případě k pozemku. Je třeba také vymezit 

pojmy vlastnictví a vlastnické právo. Existuje dvojí hledisko rozlišování těchto pojmů. 

První používá tyto pojmy jako synonyma a tak jsou užívány i v této práci, druhé pojetí 

chápe oba pojmy odděleně. Podle druhého pojetí je vlastnictví pojmem ekonomickým, 

jenž v sobě zahrnuje několik právních, vzájemně zcela odlišných institutů vlastnického 

práva. Zejména se jedná o připodobnění vlastnictví k vlastnickému právu, k držbě, 

k prostému užívání věci či eventuelně k jinému právnímu vztahu. Vlastnické právo toto 

druhé pojetí rozlišuje v objektivním smyslu a v subjektivním smyslu, jak bylo 

naznačeno výše.3  

Vedle vlastnictví rozlišuje občanský zákoník (OZ) ve svém § 129 až § 131 také 

držbu, kterou rozumí faktické panství nad věcí (pozemkem). Tím se držba liší od 

                                                 
2 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo 1. 4., aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: ASPI. 2005. str. 314 
3 Hulva, T.: Ochrana majetku. Praha: Linde. 2008. str. 45  
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vlastnictví, které je právním panstvím. Aby bylo možné mluvit o držbě, musí faktické 

panství splňovat dva základní požadavky, které tvoří základní pojmové znaky držby: je 

to fyzické ovládání věci (corpus possessionis), které musí být doplněno vůlí ovládat věc 

jako vlastní (animus possidendi). Právo věc držet má především vlastník, držba je tak 

jedním z atributů vlastnictví, ovšem držitel může být i osoba odlišná od vlastníka za 

podmínky, že jsou splněny oba pojmové znaky držby. Zákon rozlišuje držbu na 

oprávněnou a neoprávněnou. Oprávněná je taková držba, kdy je držitel se zřetelem ke 

všem okolnostem v dobré víře, že mu věc patří. V pochybnostech se má za to, že jde o 

držbu oprávněnou. Nestanoví-li zákon něco jiného, má oprávněný držitel stejná 

oprávnění jako vlastník, a je také chráněn obdobně jako vlastník.4 Oprávněný držitel 

může pozemek vydržet podle § 134 OZ, a to za předpokladu, že má pozemek 

nepřetržitě v držbě po dobu deseti let. Vedle držby věci rozlišujeme také držbu práva. O 

držbu práva jde tam, kde určitá osoba vykonává právo pro sebe. Předmětem však může 

být pouze takové právo, které připouští trvalý nebo opětovný výkon. I držba práva může 

být oprávněná a neoprávněná. Oprávněná je tehdy, jestliže je držitel práva vzhledem ke 

všem okolnostem a povaze konkrétního případu v dobré víře, že mu právo patří. 

V opačném případě je neoprávněným držitelem. Nejčastějším případem držby práva 

v praxi bude držba práva odpovídajícího věcnému břemenu (např. čerpání vody ze 

studny na pozemku souseda).5 Právo zná ještě další institut, jímž je detence. Detentorem 

je ten, kdo nakládá s věcí jako s věcí cizí, což znamená s vědomím, že mu nepatří. Jeho 

právo je odvozeno od vlastníka věci. Detentor může být rovněž oprávněný, a to 

v případě, že nakládá s věcí v mezích a ve lhůtě vlastníkem stanovených. O 

neoprávněné detenci hovoříme, překročí-li detentor lhůtu, po kterou má detence trvat 

nebo nakládá s věcí nad rozsah vlastníkem povolený. Například detentorem pozemku je 

jeho nájemce či vypůjčitel. Za určitých okolností může dojít i k tomu, že je oprávněný 

detentor pozemku chráněn i proti zásahům ze strany vlastníka. Například v situaci, kdy 

vlastník pozemku brání užívání pozemku nájemci, který je oprávněn k tomuto užívání 

podle platné nájemní smlouvy.  

Specifičnost pozemkového vlastnictví je tedy dána zvláštní povahou půdy.  Půda je 

prvotní podmínkou činnosti a existence člověka. Je zdrojem bohatství a významnou 

                                                 
4 Schelleová, I.: Sousedské spory a paragrafy. Brno: Computer Press. 2007. str. 11 
5 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo 1. 4., aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: ASPI. 2005. str. 344 
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složkou životního prostředí, na půdu je vázána většina ostatních složek životního 

prostředí, jako jsou voda, lesy, rostlinstvo a živočišstvo a je rovněž součástí přírody a 

krajiny. Půdou se rozumí hmotný substrát Země nebo také zemský povrch. Zda jde o 

hmotný substrát nebo o zemský povrch rozlišujeme podle toho, jakých právních vztahů 

se půda týká (vlastnictví půdy, užívání půdy či ochrany půdy) a jaká role (stanoviště, 

výrobní prostředek, zásobárna surovin apod.) je v těchto právních vztazích půdě 

přisuzována. „Většinou se však půdou rozumí zemský povrch, s nímž právo spojuje i 

hmotný substrát Země. Může však jít jen o označení zemského povrchu, zejména jde-li 

o vlastnické a jiné majetkové vztahy k půdě, nebo o označení především hmotného 

substrátu Země, zejména jde-li např. o ochranu užitných vlastností svrchní (úrodné, 

kulturní) vrstvy zemědělské půdy nebo o využití a ochranu níže uložených vrstev, 

především nerostné bohatství.“6 Půda plní rozmanité ekologické a ekonomické funkce. 

V rámci ekologických funkcí je půda retenčním prostorem vody a zajišťuje její koloběh 

v přírodě, zachycuje sluneční energii, ukládá se v ní uhlík z ovzduší, je rezervoárem 

surovin, minerálů a ostatního přírodního bohatství a podmiňuje růst rostlin, existenci 

půdních organismů a mnoha druhů živočichů, včetně člověka. V rámci ekonomických 

funkcí je půda základním výrobním prostředkem a produkčním činitelem v zemědělství 

a v lesním hospodářství, zdrojem surovin v hornictví a stanovištěm pro veškerou 

lidskou činnost. Půda je tedy nepostradatelná pro veškerý život na Zemi, nelze ji sice 

spotřebovat, ovšem lze ji nešetrným užíváním částečně či zcela znehodnotit. Rozloha 

půdy je omezená, půda je nerozmnožitelná, nenahraditelná a nezastupitelná. Je potřeba 

ji využít v těch přírodních podmínkách, kde se nachází, protože je jako nemovitost 

nepřenositelná.  Půda je produktem přírody a nikoli lidské práce, a proto se také její 

cena neodvozuje od výrobních nákladů na její pořízení, ale odvozuje se z jiných 

hledisek.7  

Půda je předmětem rozporných společenských vztahů. Rozpory se projevují 

v moderních průmyslových společnostech s větší hustotou obyvatelstva. Je to rozpor 

mezi omezenou rozlohou půdy a stále rostoucími a rozmanitějšími potřebami 

společnosti, ke kterým je půdy zapotřebí. Dále je to rozpor mezi nutností ekonomické 

exploatace půdy a na druhé straně nutností její ekologické ochrany. Třetím rozporem je 

                                                 
6 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 7 
7 Fábry, V., Drobník, J.: Vlastnictví a užívání půdy a pozemková správa. Praha: Academia. 1983. str. 13-
15 
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rozpor mezi individuálním a společenským zájmem na určitém způsobu využití půdy. 

Úkolem práva je, aby bylo dosaženo takového stavu, který umožní optimální, efektivní 

a harmonické využívání území pro všestranný rozvoj společnosti, a zároveň zachování 

přírodního prostředí. Pozemkověprávní instituty mohou vést k tomu, aby tohoto cíle 

bylo dosaženo.8  

 

2.2  Objekt pozemkového vlastnictví 

Objektem vlastnictví jsou věci v právním smyslu, za ty se považují věci hmotné a 

přírodní síly, za předpokladu, že jsou užitečné a ovladatelné.9 „Oba předpoklady jsou 

kumulativní, není tedy věcí něco, co je ovladatelné, ale neužitečné, ani něco, co je 

užitečné, ale neovladatelné. Ovladatelnost je třeba posuzovat objektivně, nezáleží tedy 

na tom, zda určitá věc je ovladatelná v daném okamžiku nebo určitou osobou, ale na 

tom, zda je v lidských možnostech ji ovládat.“10 Ustanovení § 119 odst. 1 OZ dělí věci 

na movité a nemovité. Odstavec 2 dále definuje nemovitosti, kterými jsou pozemky a 

stavby spojené se zemí pevným základem. Objektem pozemkového vlastnictví není 

obecně půda, která je pro právo příliš neurčitým pojmem, ale je jím pozemek. Pozemek 

můžeme chápat jako individualizovanou, přesně vymezenou a konkretizovanou část 

zemského povrchu. Legální definici pozemku nalezneme v § 27 písm. a KatZ 

„Pozemkem se rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí 

územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí 

držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.“ Pozemek se 

eviduje v podobě parcely v katastru nemovitostí, kde je geometricky a polohově určen, 

označen parcelním číslem a zobrazen v katastrální mapě, a je zde i vyznačen druh 

pozemku. Kategorizace pozemků je upravena v § 2 odst. 3 KatZ, dle kterého se 

pozemky dělí na pozemky zemědělské (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 

sady, trvalé travní porosty) a pozemky nezemědělské (lesní pozemky, vodní plochy, 

zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy).  

                                                 
8 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 14 
9 Holub, M., Pokorný, M., Borovský, J.: Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: Linde. 2002. 
str. 14 
10 Schelleová, I.: Sousedské spory a paragrafy. Brno: Computer Press. 2007. str. 11 
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Právní úkony, které se týkají pozemkového vlastnictví, musí vždy směřovat ke 

konkrétní parcele,11 pokud má vlastnické právo vzniknout k pozemku, který je zatím 

pouze součástí určité parcely, musí se nejdříve tento pozemek geometricky oddělit, tak 

vznikne nová samostatná parcela a vlastnické právo může být teprve poté zapsáno 

v katastru nemovitostí k této nové parcele.12 Je tedy možné, aby se jedna parcela 

skládala z více pozemků, ale také je možné, aby se jeden pozemek skládal z více parcel. 

Ke slučování a dělení pozemků dochází nepřetržitě. Pozemky lze dělit reálně13 

(fakticky), a to tak, že se jeden pozemek rozdělí na několik nových pozemků, nebo se 

oddělí část pozemku a připojí se k jinému, nic se však nemění na podobě parcel, na 

rozdíl od dělení právního, kdy naopak vznikají nové parcely, ale fakticky ke změně 

pozemku dojít nemusí.14  

Objektem vlastnického práva jsou i součásti pozemku, ke kterým patří porosty na 

pozemku a jejich neoddělené plody, nikoli však stavba. Stavbu občanský zákoník (OZ) 

nedefinuje, pouze uvádí, že podmínkou pro to, aby byla stavba nemovitostí, je spojení 

stavby se zemí pevným základem, z čehož vyplývá, že nikoli každá stavba musí být 

nemovitostí. Legální definice stavby je obsažena v § 2 odst. 3 StavZ, který říká, že 

„stavbou se rozumí stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií.“ 

Pro vztah mezi pozemkem a stavbou je v našem právním řádu charakteristické, že tu 

neplatí zásada římského práva superficies solo cedit. Stavba není součástí pozemku, ale 

naopak je samostatnou věcí a proto dochází k situacím, kdy vlastníkem pozemku je jiná 

osoba než vlastník stavby, která stojí na dotčeném pozemku. V důsledku stávající 

právní úpravy vzniká mnoho právních sporů mezi vlastníky pozemku a vlastníky staveb 

na nich stojících. Těmto problémům chce předejít návrh nového občanského zákoníku, 

který předpokládá návrat zásady superficies solo cedit, v důsledku které se stavba, 

                                                 
11 Rozsudek NS ČR ze dne 28. 1. 1998 sp. zn. 2 Cdon 1900/96 uvádí: „Smlouva o převodu pozemků, 
v níž není uvedeno parcelní číslo pozemků, které mají být převedeny, je neurčitá a proto neplatná (§ 37 o. 
z.), a to i v případě, že pozemky jsou ve smlouvě individualizovány jiným způsobem. V tomto případě 
totiž převažuje obecný zájem na určitosti vlastnických práv, která působí absolutně (erga omnes), nad 
zájmem účastníků právního úkonu na respektování jejich vůle. Proto musí být individualizace pozemku 
provedena natolik určitým způsobem, aby bylo i osobám třetím nepochybně zřejmé, které pozemky jsou 
předmětem právního úkonu. Toho lze dosáhnout jen uvedením obce, parcelního čísla a katastrálního 
území, v němž pozemky leží.“ Tento rozsudek byl již mnohokrát potvrzen rozhodovací praxí Nejvyššího 
soudu.  
12 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 38 
13 Nejvyšší soud ČR v této souvislosti dochází k závěru, v Usnesení NS ČR ze dne 15. 10. 2007 sp. zn. 22 
Cdo 3533/2007, že pokud bude možné pozemky i po rozdělení užívat k určenému účelu, byť i s určitým 
omezením oproti předchozímu stavu, jde o věc reálně dělitelnou.   
14 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 39 
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nejedná-li se o stavbu pouze dočasnou, prohlašuje za součást pozemku. Je zřejmé, že 

právní spojení stavby s pozemkem v jedinou nemovitou věc nebude po více jak padesáti 

letech jednoduché zajistit, a to především tam, kde jsou odlišní vlastníci těchto věcí. 

Návrh nového občanského zákoníku tuto problematiku řeší v § 2776 až § 2783. 

V případě, že dosavadní vlastnické právo k pozemku i ke stavbě náleží téže osobě, 

dojde k právnímu spojení pozemku a stavby ke dni účinnosti nového zákona. Pokud 

vlastnické právo k pozemku a ke stavbě náleží různým osobám, odkládá se právní 

spojení pozemku a stavby v jednu nemovitou věc až do doby, kdy se vlastnictví 

pozemku i stavby spojí v rukou jediného vlastníka, přičemž vlastníku pozemku vznikne 

zákonné předkupní právo ke stavbě a vlastníku stavby zákonné předkupní právo 

k pozemku. Návrat k zásadě superficies solo cedit je jistě vhodným krokem, kolik 

problémů však její přijetí přinese, ukáže čas. 

 

2.3  Subjekt pozemkového vlastnictví 

Subjektem pozemkového vlastnictví mohou být fyzické osoby, právnické osoby 

nebo stát. Za určitých podmínek mohou nabývat pozemky v ČR i cizinci. Devizoví 

cizozemci15 mohou nemovitosti v tuzemsku nabývat za podmínek vymezených 

devizovým zákonem (DevZ). Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj 

náleží a pozemky určené k plnění funkcí lesa, mohou nabývat tuzemci, cizozemci 

s českým státním občanstvím a ostatní cizozemci, jen za splnění předpokladů 

stanovených devizovým zákonem. Toto ustanovení se vztahuje i na příslušníky 

členských států Evropské unie. To vyplývá to z výjimek vyjednaných Českou 

republikou v Aktu o podmínkách přistoupení, který je přílohou ke Smlouvě o 

přistoupení ČR k EU. Tato výjimka bude  platit po dobu sedmiletého přechodného 

období, které začalo běžet ode dne přistoupení ČR k EU, tj. od 1. května 2004.  

Rovněž Listina omezuje nabývání určitého druhu majetku. Ve svém čl. 11 odst. 2 

zmocňuje zákonodárce k vydání zákona, který by určil okruh majetku, který je nezbytný 

k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného 

zájmu. Takto vymezený majetek smí být pouze ve vlastnictví státu, obcí nebo určených 

                                                 
15 Devizovým cizozemcem se rozumí cizozemec podle devizového zákona (DevZ). Tuzemcem rozumí 
devizový zákon (DevZ) fyzickou osobu s trvalým pobytem v ČR nebo právnickou osobu se sídlem v ČR, 
cizozemcem rozumí fyzickou nebo právnickou osobu, která není tuzemcem. 
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právnických osob. Mezi zákony, které takové vlastnictví určují, patří horní zákon 

(HorZ), který stanoví, že ložiska vyhrazených nerostů jsou ve vlastnictví státu.  

„Pozemek může být ve vlastnictví buď pouze jedné osoby (označované též jako 

výlučné vlastnictví této osoby) nebo ve spoluvlastnictví více osob. Jedná se buď o 

podílové spoluvlastnictví fyzických a právnických osob i státu ve všech vzájemných 

relacích, nebo o bezpodílové spoluvlastnictví v rámci společného jmění manželů. 

Rozsah pozemkového vlastnictví jednoho subjektu, tj. celkové výměry půdy, kterou 

může vlastnit jedna osoba, není omezen.“16  

 

2.4  Obsah pozemkového vlastnictví 

Obsahem každého právního vztahu a tedy i obsahem pozemkového vlastnictví jsou 

práva a povinnosti. Jednotlivá oprávnění vlastníka zahrnují právo věc, v tomto případě 

pozemek, držet (ius posidendi), právo pozemek užívat (ius utendi), požívat jeho plody a 

užitky (ius fruendi), nakládat s pozemkem (ius disponendi). Oprávnění vlastníka 

pozemek držet tvoří důležitý předpoklad pro výkon dalších vlastníkových oprávnění. 

Zpravidla je vlastník pozemku a jeho držitel jedna a táž osoba. „V takových případech 

tvoří oprávnění věc držet pouze jedno z oprávnění, které vykonává vlastník a které tvoří 

součást obsahu vlastnického práva jako celku.“17 V případech, kdy je vlastník pozemku 

zároveň i jeho držitelem, žádná zvláštní právní problematika nevzniká, vzniká 

v případě, kdy vlastník pozemku a držitel pozemku jsou osoby rozdílné. Zvláštnost 

držby totiž spočívá v tom, že může existovat samostatně, tedy odděleně od vlastnického 

práva. Z toho důvodu upravuje občanský zákoník (OZ) držbu jinou osobou než 

vlastníkem samostatně. Výklad o držbě byl zmíněn výše.  

Oprávnění pozemek užívat spočívá v tom, že vlastník sám pozemek užívá. Vlastník 

pozemek podle současné právní úpravy užívat může, ale také nemusí, na rozdíl od 

úpravy před rokem 1989, kdy existovala povinnost zemědělskou a lesní půdu 

obhospodařovat. U jiných předmětů právo věc užívat zahrnuje také věc zničit (nebrání-

li tomu veřejný zájem), spotřebovat nebo přetvářet. U půdy je v důsledku její zvláštnosti 

toto vyloučeno. Právo vlastníka užívat půdu je tedy z jednoho úhlu pohledu užší, ale na 

druhou stranu je i širší, protože zahrnuje právo užívat prostor pod a nad povrchem 

                                                 
16 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.2007. str. 40 
17 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo1. 4., aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: ASPI. 2005. str. 335 
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pozemku18 a dokonce zahrnuje vlastnictví plodů a rostlin i substrátu půdy, pokud nejde 

o ložiska vyhrazených nerostů. Pozemkové vlastnictví tedy opravňuje vlastníka na 

exploataci pozemku, ovšem toto právo je podstatně omezeno, protože na určitém 

způsobu využití pozemku má zájem společnost. Tento zájem je vyjádřen především 

účelovou kategorizací půdy, kterou je vlastník povinen respektovat. Pokud by tedy chtěl 

vlastník pozemek užívat k jinému účelu, než k tomu, který je určen účelovou 

kategorizací půdy, musí dojít ke změně druhu či způsobu využití pozemku, ke které je 

zpravidla třeba souhlasu příslušného státního orgánu. Při srovnání pozemkového 

vlastnictví a vlastnictví k  jiným věcem je vlastník pozemku ve svém užívacím 

oprávnění omezen mnohem více a častěji. Důvodem je zajištění efektivního a 

koordinovaného využití pozemků k různým účelům a různými osobami, často ve 

stejném časovém úseku. Oprávnění pozemek užívat ovšem vlastník nemusí 

z nejrůznějších důvodů realizovat sám. Vlastník na základě některých právních úkonů 

může, ať již za úplatu či bezúplatně, ať již na dobu určitou nebo neurčitou, přenechat 

své užívací oprávnění jiné osobě. To může přenechat vlastník v celé šíři, anebo pouze 

částečně, kdy umožní jiné osobě nebo osobám užívat jeho pozemek a zároveň bude 

nadále realizovat sám své užívací oprávnění. Současný výkon užívacích práv více osob 

na jednom pozemku je možný právě díky specifičnosti půdy.  

Oprávnění požívat plody a užitky věci znamená, že vlastník pozemku je oprávněn 

brát si plody, které se na tomto pozemku urodí, jako vlastník stromu je oprávněn sklízet 

ovoce atd. Pokud není plod nebo jiný užitek od pozemku oddělen, tvoří tento 

neoddělený plod součást pozemku. Vlastník je oprávněn neoddělené plody, resp. jiné 

užitky oddělit, tímto oddělením plodů však nadále zůstává jejich vlastníkem.  

Oprávnění vlastníka, s pozemkem na základě svobodného rozhodnutí nakládat, se 

realizuje prostřednictvím právních úkonů vlastníka. Oprávnění nakládat s pozemkem 

zahrnuje právo převést vlastnické právo k pozemku na jinou osobu, přenechat své 

užívací oprávnění k pozemku jiné osobě, zřídit k pozemku věcná práva (věcné břemeno, 

zástavní právo či předkupní právo jako právo věcné), učinit pozemek předmětem 

smlouvy či předmětem závěti.19  

                                                 
18 Návrh nového občanského zákoníku, oproti platnému občanskému zákoníku (OZ), již toto právo 
výslovně zakotvuje v § 432. 
19 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.2007. str. 42-43 
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3. Zásahy do vlastnického práva k pozemku 

Zásahem do vlastnického práva k pozemku rozumíme buď omezení vlastnického 

práva, nebo dokonce jeho odnětí. U pozemkového vlastnictví dochází k těmto zásahům 

mnohem častěji než u vlastnictví k jiným věcem, a to právě z důvodu zájmu společnosti 

na ochraně půdy, na zachování užitných vlastností půdy, na jejím efektivním využití 

apod. a také díky specifickým vlastnostem půdy. 

 

3.1 Třídění zásahů do vlastnického práva k pozemku a jejich příčiny 

Zásahy do vlastnického práva lze dělit na zásahy oprávněné a neoprávněné. 

Oprávněné zásahy jsou takové, které jsou právem aprobované, předvídané a dovolené, 

jsou učiněny v mezích zákona. Naopak neoprávněné jsou ty zásahy, které právo 

reprobuje, zakazuje anebo jsou uskutečněny mimo rámec podmínek, které zákon pro 

oprávněný zásah stanoví. Celá třetí kapitola se již nadále zabývá pouze oprávněnými 

zásahy, neoprávněné zásahy a prostředky jejich ochrany jsou obsahem kapitoly čtvrté.  

Podle intenzity zásahu rozlišujeme odnětí vlastnického práva a omezení 

vlastnického práva. Odnětí i omezení vlastnického práva je možné jen ve veřejném 

zájmu, jen na základě zákona, za náhradu, k účelu, který je v zákoně vymezen a za 

předpokladu, že tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.  Omezení vlastnického práva 

neboli limity ve výkonu vlastnického práva existují dvojí, vnější a vnitřní. Vnitřní 

omezení vlastnického práva je takové, které přímo vyplývá z pojmu vlastnictví a 

z ustanovení čl. 11 odstavce 3 Listiny, které říká, že „vlastnictví zavazuje“ a mluví o 

ochraně práv druhých a ochraně obecných zájmů. Vnitřní omezení vlastnictví dále 

vyplývá z obecných ustanovení občanského zákoníku (OZ). Tato omezení se označují 

jako pojmová (imanentní) omezení vlastnictví (např. povinnost nezasahovat bez 

právního důvodu do práv druhých, nešikanovat je při výkonu vlastnického práva, 

vykonávat toto právo v souladu s dobrými mravy a neporušovat při výkonu 

vlastnického práva zákon, to znamená vykonávat své vlastnické právo v mezích 

zákona).20 Vnější omezení vlastnického práva si vlastník ukládá sám nebo je mu 

uloženo zákonem nebo na základě zákona rozhodnutím správního úřadu nebo soudu.  

                                                 
20 Srovnej Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck. 2008. str. 624 
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Omezení vlastnického práva spočívá v omezení jednotlivých oprávnění vlastníka. 

Vlastník pozemku může být ve výkonu jednotlivých vlastnických oprávnění různě 

omezen, popř. může část svých oprávnění či dokonce všechny, ať již ze své vůle či proti 

své vůli, pozbýt. I při případném pozbytí všech oprávnění, kdy vlastníkovi zbude pouze 

tzv. holé vlastnictví (nuda proprietas), však nepřestává být vlastníkem pozemku. 

Zvláštností vlastnického práva jako základního věcného práva je, že odpadnou-li 

existující omezení jednotlivých oprávnění vlastníka, tato oprávnění se vlastníkovi 

pozemku opět v původní šíři obnoví, aniž by k tomu bylo třeba z jeho strany zvláštního 

nabývacího aktu (tzv. elasticita vlastnictví).21 Vlastník pozemku může být tedy omezen 

ve svém užívacím oprávnění, v oprávnění požívat plody a užitky pozemku, v oprávnění 

s pozemkem nakládat a také v držbě pozemku. V případě omezení užívacích práv 

vlastníka pozemku lze rozlišit omezení tzv. vedlejších (souběžných) užívacích práv 

(např. právo vstupu na cizí pozemek) a omezení hlavních užívacích práv, jimiž se výkon 

užívacího oprávnění vlastníka pozemku přenáší na jinou osobu. Po dobu existence 

tohoto užívacího práva (např. po dobu nájmu) se přerušuje výkon užívacího oprávnění 

vlastníka pozemku. Vlastník proto nemůže pozemek užívat, a pokud by tak činil, 

dopouštěl by se protiprávního jednání. Oprávněný uživatel je chráněn vůči všem 

neoprávněným zásahům do svého užívání, a to i vůči vlastníku pozemku. Obsahem 

užívacího oprávnění je oprávnění pozemek užívat a držet, popřípadě také nakládat se 

svým užívacím oprávněním (přenechat pozemek do užívání další osobě, jako 

podnájem).22 Přenecháním užívacího oprávnění jiné osobě vlastník zároveň omezuje 

své oprávnění pozemek držet. Omezení vlastníka pozemku v jeho užívacím právu může 

spočívat v povinnosti vlastníka něco strpět (např. vstup na pozemek), v povinnosti 

něčeho se zdržet (např. zákaz výstavby budov přesahující určitou výšku) nebo 

v povinnosti něco konat (např. udržovat cestu v dobrém stavu). Pokud jde o omezení 

oprávnění vlastníka pozemku brát užitky a plody pozemku, je jím například smlouva, ve 

které vlastník sadu umožní očesat a přivlastnit si plody sadu osobě ve smlouvě určené. 

Omezení v nakládání s pozemkem znamená, že vlastník není oprávněn převést 

                                                 
21 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo 1. 4., aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: ASPI. 2005. str. 338 
22  Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.2007. str. 87 
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vlastnické právo k pozemku nebo je k tomu oprávněn pouze při splnění určitých 

předpokladů nebo podmínek.23 

Zásahy do vlastnického práva lze dále také dělit podle toho, zda k nim dochází 

přímo ze zákona24 nebo na základě zákona rozhodnutím státního orgánu či smluvně, 

čímž se rozumí omezení právním úkonem samotného vlastníka. Dále lze zásahy dělit 

podle toho, zda vlastníku z daného zásahu vyplývá povinnost nekonání (non facere) – 

zdržet se nějaké činnosti či nějakou činnost někoho jiného strpět nebo v povinnosti něco 

konat (facere).  

Další dělení je na zásahy (omezení či odnětí vlastnického práva) dle občanského 

zákoníku (OZ), dle dalších obecných právních předpisů (např. trestní zákon, trestní řád, 

OSŘ, SŘ) a na zásahy dle speciálních právních předpisů. Jde zejména o tyto zvláštní 

právní předpisy, které jsou většinou veřejnoprávní povahy: stavební zákon (StavZ), 

vodní zákon (VodZ), lázeňský zákon č. 164/2001 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny 

(ZoPK), horní zákon (HorZ), energetický zákon č. 458/2000 Sb., zákon o podpoře 

sportu č. 115/2001 Sb., zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., zákon o 

zajišťování obrany ČR č. 222/1999 Sb., zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., a 

především zákon o vyvlastnění (VyZ). 

Dále je možno uvést rozdělení na zásahy soukromoprávní povahy, v tom případě je 

vlastnictví vymezeno především právy ostatních vlastníků, právo jednoho vlastníka 

končí tam, kde začíná právo druhého vlastníka. To znamená, že výkon vlastnického 

práva nesmí bez právního důvodu zasahovat do výkonu práv ostatních vlastníků. Listina 

pak také vyslovuje zákaz zneužití vlastnického práva ve svém čl. 11 odst. 3.25 Mezi 

zásahy soukromoprávní povahy je možné dále zařadit obligační zásahy resp. omezení 

vlastnického práva, které vznikne na základě právního úkonu samotného vlastníka, 

sousedská práva a věcná práva k věci cizí (věcná břemena, zástavní právo a právo 

podzástavní) a zásahy veřejnoprávní povahy, pod čímž se rozumí zásahy ze zákona a na 

základě zákona, který je veřejnoprávní povahy.  

                                                 
23 Příkladem omezení vlastníka v jeho právu volně nakládat s pozemkem je např. předkupní právo 
k pozemku, ať již je zřízeno jako věcné břemeno nebo jako obligace. 
24 Jako příklad lze uvést omezení vlastníka lesního pozemku, který je již ze zákona nucen strpět vstup 
každého na jeho lesní pozemek a dále je nucen strpět sběr lesních plodů a suché na zemi ležící klesti za 
podmínky, že tyto osoby je sbírají pro vlastní potřebu (omezeni z důvodu obecného užívání lesů). 
25 Srovnej Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck. 2008. str. 624 
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V dalším textu se budou analyzovány zásahy, které vyplývají přímo ze zákona nebo 

jsou uskutečněny na základě zákona a zásahy, které vyplývají z právního úkonu 

samotného vlastníka. Nejprve je však nutné vymezit také příčiny těchto zásahů. Proč 

dochází k omezení či dokonce odnětí pozemkového vlastnictví? Hlavní příčinou 

omezení pozemkového vlastnictví je specifičnost půdy a pozemkových vztahů a také 

zájem společnosti na ochraně půdy, aby mohla plnit své ekologické i ekonomické 

funkce. Vlastnictví pozemku se odlišuje od vlastnictví jiných věcí právě tím, že bývá 

mnohem častěji omezeno. K základním příčinám patří: 

� Nemožnost přemístění půdy. Pozemky ani stavby spojené se zemí pevným 

základem nelze přemístit a tudíž je vlastník nucen vykonávat svá práva na 

daném území. S tím úzce souvisí také sousedská práva, soubor předpisů, který 

upravuje vztahy mezi vlastníky bezprostředně i vzdáleněji sousedících pozemků. 

� Multifunkční charakter půdy se projevuje zejména v tom, že lze půdu souběžně 

využívat pro různé účely více osobami. Z toho vyplývá i rozlišení na hlavní a 

vedlejší účel využití pozemku. Příkladem multifunkčnosti půdy je lesní 

pozemek. Ten může být souběžně užíván k hospodářským účelům, k rekreaci a 

také k výkonu práv myslivosti. 

� Veřejný zájem na ochraně života a lidského zdraví, životního prostředí, ale také 

na rozvoji průmyslu, je další příčinou, proč dochází k zásahům do pozemkového 

vlastnictví.26 Pokud se veřejný zájem dostane do střetu se zájmem 

individuálním, může tento střet vyústit právě v nucené omezení vlastnického 

práva k pozemku nebo odnětí vlastnického práva vyvlastněním pozemku.  

 

3.2 Zásahy do pozemkového vlastnictví na základě zákona  

Zásahy do pozemkového vlastnictví na základě zákona je nutné rozlišovat dle toho, 

zda vyplývají přímo ze zákona anebo k nim dochází na základě zákona. V případě 

zásahů vyplývajících přímo ze zákona dochází k jejich uskutečnění splněním 

předpokladů daných zákonem a není zapotřebí vydání jakéhokoli aktu státní moci. 

Vznikají tedy v okamžiku, kdy nastane situace  zákonem specifikovaná. Jako příklad lze 

uvést právo vlastníka pozemku odstranit převisy a podrosty sousedova stromu, které 

zasahují na vlastníkův pozemek a to za podmínek stanovených v § 127 odst. 1 OZ. 

                                                 
26 Srovnej Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.2007. str. 70-71 
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Pokud tedy vznikne situace v zákoně popsaná a vlastník pozemku dodrží podmínky 

zákonem stanovené, může provést tento zásah do sousedova vlastnického práva, aniž by 

k tomu potřeboval ingerenci soudu a svým jednáním se nedopouští protiprávního 

jednání. Jiná omezení vyplývají např. z vodního (VodZ) nebo lesního (LesZ) zákona, 

podle kterých musí vlastník strpět vstup na svůj pozemek za podmínek v zákonech 

stanovených. I tady jde o omezení, ke kterému není třeba rozhodnutí soudu či správního 

orgánu, vyplývá přímo ze zákona. Zásahům do vlastnického práva, ke kterým dochází 

na základě zákona, musí nejprve předcházet rozhodnutí státního orgánu (soudu či 

správního orgánu). Toto rozhodnutí se musí opírat o zákon, který takový zásah 

umožňuje. Rozhodující orgán posoudí, zda došlo ke splnění podmínek v zákoně 

uvedených, které umožňují omezení či odnětí vlastnického práva. Ve výroku rozhodnutí 

soud nebo správní orgán prohlásí, zda dochází k odnětí či omezení vlastnického práva 

(stanoví povinnosti) nebo pokud podmínky vymezené zákonem splněny nebyly, 

prohlásí, že k zásahu do vlastnického práva nedojde. V okamžiku, kdy toto rozhodnutí 

nabude právní moci je závazné a nezměnitelné a stává se také vykonatelným 

rozhodnutím. Takto může soud například rozhodnout o povinnosti vlastníka oplotit 

pozemek podle § 127 odst. 2 OZ nebo může vodoprávní úřad vlastníkům pozemků 

zakázat kácet stromy a keře, které zabezpečují stabilitu koryta vodního toku. 

Rozhodnutí o vyvlastnění je také zásah, ke kterému dochází na základě zákona. Zásahy, 

ke kterým dochází rozhodnutím státního orgánu, se od zásahů vyplývajících přímo ze 

zákona liší tím, že státní orgán toto omezení může uložit, ale také nemusí. 

I když je toto dělení zásahů velmi důležité a je třeba ho mít stále na mysli, v dalším 

textu nebude rozlišováno, které zásahy vyplývají přímo ze zákona a ke kterým je třeba 

rozhodnutí státního orgánu. 

 

3.2.1 Omezení a odnětí pozemkového vlastnictví dle Listiny 

Vlastnické právo je ústavně zaručeno, a proto je omezitelné nebo odejmutelné 

pouze za předpokladu, že tak umožňuje zákon nejvyšší právní síly, tedy Listina. Pokud 

by Listina neobsahovala obecná ustanovení o možnosti zasahovat do vlastnického 

práva, pak by je nemohly obsahovat ani předpisy nižší právní síly. Tyto předpisy nižší 

právní síly v podstatě provádějí ustanovení Listiny, která umožňují omezit vlastnické 

právo. Listina tedy tvoří obecný rámec pro možnost omezení vlastnického práva.  
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Ustanovení článku 11 odst. 2 umožňuje, aby konkrétně vymezený majetek byl 

pouze ve vlastnictví státu, obce či určených právnických osob, nebo aby takový majetek 

vlastnili pouze občané České republiky. Podrobnosti, zejména vymezení okruhu 

majetku, který je nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního 

hospodářství a veřejného zájmu, by měl stanovit zvláštní zákon, který bude provádět 

daná ustanovení, takový ovšem doposud nebyl vydán. Účelem tohoto článku je 

především ochrana zájmů České republiky a jejích občanů.  

Ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny obsahuje zásadu, že vlastnictví zavazuje, čímž 

charakterizuje sociální funkci vlastnictví a dále stanoví povinnost vykovávat vlastnické 

právo takovým způsobem, který by nepoškozoval jiného vlastníka či obecně společnost. 

Listina mluví o zneužití práva, rozumí se jím takový výkon, který úmyslně působí újmu 

jinému nebo společnosti. Nestačí tedy vědomí takové škodlivosti výkonu práva, ale 

musí být dán i subjektivní vztah k jeho výsledku.27 Listina dále říká, že výkon 

vlastnického práva nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru 

stanovenou zákonem. 

Listina ve svém článku 11 odst. 4 uvádí, že „vyvlastnění nebo nucené omezení 

vlastnického práva je možné pouze ve veřejném zájmu a to na základě zákona a za 

náhradu.“ Jednou z podmínek odnětí či nuceného omezení vlastnického práva je tedy 

předpoklad výslovného ustanovení zákona. O jednotlivých zákonech, které tyto zásahy 

umožňují a provádějí tedy toto ustanovení Listiny, je pojednáno v následujícím textu. 

Listina oproti občanskému zákoníku nemluví o omezení zákonem („mezích zákona“), 

ale „na základě zákona“, konkrétně tedy rozhodnutím státního orgánu, které je opřeno o 

určitý zákon.28  

Dále je nutné se zmínit o čl. 35 odst. 3 Listiny, který říká, že „při výkonu svých 

práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové 

bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“. Nejde o to, že by 

k těmto zásahům nemohlo docházet vůbec, docházet k nim může, ale nesmí být 

překročeny určité meze. Tyto meze musí být stanoveny zákonem, pokud tomu tak není, 

není možné toto právo vymáhat.  

                                                 
27 Pavlíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2. díl. Práva a svobody. 2. 
doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde. 2002. str. 124 
28 Průchová, I., Chyba, J.: Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu. Brno: 
Masarykova univerzita. 1998. str. 28 
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Omezení vlastníka pozemku může spočívat nejen v zákazu určité činnosti, ale i 

v uložení jisté povinnosti. Povinnosti lze vlastníkovi pozemku ukládat pouze za splnění 

podmínek čl. 4 odst. 1 Listiny: „na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování 

základních práv a svobod“. Tyto povinnosti mohou, ale ne vždy musí, představovat 

omezení vlastnického práva. Obecně tyto povinnosti mohou být podřaditelné pod 

některý z následujících typů: Povinnost dát (dare) – jde zejména o daně, eventuelně 

pokuty za nesplnění zákonem či na základě zákona stanovených povinností a poplatky 

za určité zákonem vymezené nakládání s pozemkem. Povinnost konat (facere) – řada 

povinností je stanovena např. v lesním zákoně (LesZ), vodním zákoně (VodZ) a dalších. 

Povinnost něco strpět (pati) – zejména jde o povinnost vlastníka strpět vstup na jeho 

pozemek a umožnit kvalifikovaným subjektům výkon jejich oprávnění, ke kterému jsou 

zmocněni zákony, především z oblasti práva životního prostředí. Povinnost něčeho se 

zdržet (omittere) – je nejčastější povinností a je upravena v mnohých zákonech.29 

 

3.2.2 Omezení a odnětí pozemkového vlastnictví dle občanského zákoníku 

Občanský zákoník (OZ) hovoří o omezení vlastnického práva v souvislosti 

s ustanovením § 3 a § 415, kde je zakotvena zásada prevence, jedna z významných 

zásad občanského práva, v souvislosti se sousedskými vztahy (§ 127) a v souvislosti 

s možností užití cizí věci (§ 128 odst. 1).  

Ustanovení § 3 odst. 1 OZ (generální prevenční klauzule) říká, že výkon práv a 

povinností nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a 

nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Takový výkon nesmí být v žádném případě 

protiprávní, musí být uplatněn v zákonném rámci a být v souladu s ustáleným a 

uznávaným míněním většinové společnosti. V žádném případě nesmí jít o šikanozní 

výkon práva, tedy výkon práva, který je činěn nikoli za účelem dosažení hospodářského 

cíle, ale úmyslně za účelem poškození jiného. Odstavec druhý potom mluví o 

povinnosti dbát o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv a případné 

rozpory byly řešeny především dohodou.30 Jde o již zmiňované vnitřní nebo také 

                                                 
29 Průchová, I., Chyba, J.: Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu. Brno: 
Masarykova univerzita. 1998. str. 28-30 
30 Srovnej Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck. 2008. str. 55-68 
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pojmové omezení vlastnictví. Ustanovení § 415 OZ ukládá každému počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a na životním prostředí. 

Omezení vlastnického práva v souvislosti se sousedskými vztahy je upraveno v § 

127 OZ. Při výkonu konkrétního vlastnického práva na konkrétní nemovitosti může být 

mnohdy ohroženo nebo porušeno vlastnické právo sousedního vlastníka, potom dochází 

ke střetu dvou vlastníků, kteří realizují své absolutní vlastnické právo. Již od dob 

římských se právo snaží těmto kolizím zabránit, proto se také postupem času vyvíjí tzv. 

sousedské právo, které má zamezit takovým sousedským sporům.31 Tzv. sousedské 

vztahy jsou rozděleny občanským zákoníkem (OZ) do několika skupin.:  

1. Generální klauzule znamená, že se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad 

míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho 

práv. „Obtěžováním se rozumí ztížení výkonu vlastnického práva či jeho znepříjemnění. 

Naproti tomu ohrožování výkonu vlastnického práva znamená zavdání příčiny pro 

možné znemožnění výkonu vlastnického práva vlastníkem věci“32  

2. Ohrožování sousedovy nemovitosti. Vlastník věci nesmí ohrozit sousedovu 

stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené, aniž by 

učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku. „Půjde například o 

nevhodné vyhloubení příkopu, který může způsobit sesuv půdy na sousedově pozemku, 

odstranění sousední opěrné zdi, nevhodné vyhloubení odtoku dešťové vody, který bude 

ohrožovat zaplavováním či zabahňováním sousedův pozemek nebo stavbu a podobné 

zásahy. Vlastník nemovitosti, jenž podobné úpravy na svém pozemku činí, to nemá ze 

zákona zakázáno, ale musí učinit dostatečná opatření, aby sousedův pozemek nebo 

stavbu svou činností neohrozil.“33 „Zákon, zde hovoří o ohrožení. Nemusí tak dojít ani 

k narušení vlastnického práva, postačí, je-li teoreticky možné, že vlastník bude při 

výkonu svého vlastnického práva ke stavbě či pozemku poškozen v důsledku počínání 

souseda.“34  

3. Imise je možné charakterizovat jako „pronikání účinků činnosti konané na jedné 

nemovitosti na nemovitost druhou. Vlastník neužívá cizí pozemek, ale účinek jeho 

činnosti se projevuje na sousedním pozemku. Přitom nemusí jít o nemovitost, která má 

                                                 
31 Schelleová, I.: Sousedské spory a paragrafy. Brno: Computer Press. 2007. str. 33 
32 Hulva, T.: Ochrana majetku. Praha: Linde. 2008. str. 47 
33 Schelleová, I.: Sousedské spory a paragrafy. Brno: Computer Press. 2007. str. 35 
34 Hulva, T.: Ochrana majetku. Praha: Linde. 2008. str. 47 
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s nemovitostí, na které je taková činnost konána, společnou hranici, ale může jít i o 

vzdálenější objekty.“35 Podle § 127 odst. 1. věty druhé vlastník věci „nesmí nad míru 

přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, 

parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi“. Z daného 

ustanovení vyplývá, že vlastník nemovitosti může tyto imise produkovat, ale nesmí je 

produkovat nad míru přiměřenou poměrům. Občanský zákoník (OZ) ani jiný zákon 

nestanoví, co se míní pod pojmem míra přiměřená poměrům, bude se vždy vycházet 

z konkrétní situace a bude se přihlížet ke konkrétním okolnostem daného případu. 

Obtěžování hlukem se děje většinou používáním zařízení produkujících hluk. Kdy půjde 

o hlučení přiměřené, a kdy nikoli, bude věcí výkladu v závislosti na prostředí, ve kterém 

k hlučení dochází. V úvahu bude nutné vzít, zda jde o hlučení, ke kterému dochází 

soustavně nebo se jedná o jednorázové hlučení. Dalším druhem imisí je šíření prachu, 

popílku, kouře, plynů a par. Tyto imise mohou zasahovat do oblasti ekologické a proto 

předpisy práva životního prostředí stanoví míru, která je ještě přiměřená, aby tyto imise 

byly oprávněné. Imisí je i obtěžování pachy a obtěžování stíněním, světlem nebo 

vibracemi a pevnými či tekutými odpady. Odpady nejenže mohou způsobovat zápach, 

ale mohou například i znečišťovat podzemní vody nebo být semeništěm hmyzu.36 

4. Vnikání chovaných zvířat na sousedící pozemek musí podle občanského 

zákoníku (OZ) vlastník pozemku zabránit bez ohledu na to, zda je pozemek oplocen či 

nikoli. Ovšem samotné oplocení nezbavuje vlastníka povinnosti učinit i další opatření 

k zabránění vnikání chovaných zvířat na sousedův pozemek. Zákon mluví o „vnikání“, 

má tedy na mysli nikoli jedno náhodné vniknutí chovaných zvířat na sousedův 

pozemek, ale opakované a časté vnikání těchto zvířat, kterému musí vlastník pozemku 

zabránit. Chovanými zvířaty se rozumí nejen hospodářská zvířata, jako jsou koně, krávy 

nebo kozy, ale také psi, kočky či exotické ptactvo.37 Otázkou ovšem zůstává, jak v praxi 

zabránit vnikání některých zvířat, například holubů nebo třeba koček na sousedův 

pozemek. 

5. Podrosty a převisy. Zákon umožňuje vlastníku pozemku odstraňovat podrosty a 

převisy, které zasahují na jeho pozemek ze sousedního pozemku, ovšem jen za 

                                                 
35 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck. 2008. str. 650-651 
36 Schelleová, I.: Sousedské spory a paragrafy. Brno: Computer Press. 2007. str. 36-38 
37 Schelleová, I.: Sousedské spory a paragrafy. Brno: Computer Press. 2007. str. 38-40 
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podmínky, že tak bude činit šetrným způsobem a ve vhodném roční období. Šetrné 

odstranění je zřejmě takové, které je provedeno v nejnutnějším rozsahu s ohledem na 

životnost stromu. Je to ovšem otázka odborná. I k určení vhodné roční doby k 

odstranění převisů a podrostů je třeba jistých odborných znalostí, pro každou dřevinu 

může být vhodná jiná roční doba, ovšem většinou půjde o období vegetačního klidu. Za 

předpokladu splnění těchto dvou podmínek, jde o jedno z dalších zákonem dovolených 

omezení vlastnického práva vlastníka, protože, jak kořeny (podrosty), tak přesahující 

větve (převisy) jsou součástí stromu.38 S převisy souvisí také otázka plodů. Ovoce na 

stromě je ve vlastnictví majitele stromu, i když větve stromu přesahují na sousedův 

pozemek, soused není oprávněn toto ovoce očesat a ponechat si jej, ani není oprávněn 

ponechat si ovoce spadlé na jeho pozemek. To by mohl učinit jen tehdy, pokud by 

k tomu dal vlastník stromu souhlas.39  

K dané problematice pokládá Eliáš otázku, zda lze dané ustanovení rozšířit i na jiné 

rostliny, použití argumentu a simili (a tedy uplatnění daného ustanovení i na keře a další 

rostliny) vytýká nemístnost rozšiřování extenzivním výkladem dosah ustanovení 

omezující vlastnictví jiného. Na druhou stranu podle Eliáše není důvod omezovat 

možnost odstranění převisů a podrostů u jiných rostlin, než jsou stromy, jen na období 

vegetačního klidu. Další problém vidí v právu souseda (toto právo může uplatnit bez 

ohledu na vznik škody) odstranit šetrně kořeny cizího stromu či ořezat větvě ve vhodné 

roční době bez ingerence soudu, i kdyby tím strom zahynul. Eliáš zde spatřuje rozpor 

s čl. 11 odst. 3 Listiny.40  

6. Oplocení. Tímto problémem se zabývá odstavec druhý § 127 OZ „Je-li to 

potřebné a nebrání-li to účelnému využívání sousedících pozemků a staveb, může soud 

po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je 

povinen pozemek oplotit.“ „Účelem tohoto ustanovení je zamezit obtěžování souseda a 

případně předejít hrozícím škodám. Uložit povinnost oplotit pozemek bude možné, 

pokud po žalobci nebude možno spravedlivě žádat, aby oplotil svůj pozemek sám.“41 

                                                 
38 Strom je součástí pozemku a jako takový je vlastnictvím vlastníka pozemku, na kterém se strom 
vyrůstá. Součástí pozemku se strom stane v okamžiku zasazení, tímto okamžikem se také stává 
vlastnictím vlastníka pozemku.  
39 Holub, M. a kol.: Sousedská práva. Praha: Linde. 2005. str 175 - 178 
40 Eliáš, K.: Vlastnické právo. Paradigmata českého pojetí pod zkušebním kamenem kontinentální právní 
kultury. Právní rozhledy. 2005. č. 22. str. 811 
41 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck. 2008. str. 655-656 
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„Oplocení, které si vlastník postaví na svém pozemku, se stává jeho vlastnictvím. 

Vlastník sousední nemovitosti je proto povinný zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by 

do vlastnického práva k oplocení zasahoval. Vlastník oplocení je však povinen udržovat 

oplocení v řádném stavu.“42  

7. Vstup na sousedův pozemek. „Zásadně platí, že nikdo nemá právo vstupovat na 

cizí pozemek. Z tohoto práva každého vlastníka však existují výjimky.“43 Občanský 

zákoník (OZ) stanoví v odstavci třetím § 127, že „vlastníci sousedících pozemků jsou 

povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, 

popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a 

obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Vznikne-li tím škoda na pozemku 

nebo stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit, této odpovědnosti se 

nemůže zprostit.“ Aby byl tento vstup legální, musí být splněny tyto podmínky: musí se 

jednat o pozemek bezprostředně sousedící, vstup i pobyt na pozemku musí trvat jen po 

nezbytnou dobu a v nezbytné míře, která je nutná k údržbě či obhospodaření (jedná se i 

o sběr vlastních plodů), nutný je také souhlas vlastníka pozemku. Vstup na sousední 

pozemek ovšem není možný za účelem přístupu k vlastní nemovitosti, ke které 

neexistuje jiný přístup. V tomto případě musí být nastalý problém řešen pomocí zřízení 

věcného břemene (viz níže).  

Omezení vlastnického práva v souvislosti s možností užití cizí věci (v našem 

případě pozemku) je upraveno v § 128 odst. 1 OZ. Za určitých okolností je možné užít 

cizí pozemek i bez souhlasu vlastníka, ale je nutné velmi přísně dodržet zákonné 

podmínky takovéhoto užití. Užít cizí pozemek lze pouze ve stavu nouze nebo 

v naléhavém veřejném zájmu, na dobu nezbytně nutnou a v nezbytné míře, nelze-li 

daného účelu dosáhnout jinak, a za náhradu. Naléhavý veřejný zájem představuje 

především ochrana před živelními pohromami a průmyslovými haváriemi (např. požáry 

a povodněmi). Stavem nouze se rozumí mimo jiné i ohrožení života nebo zdraví 

člověka. Podmínkou je také účelné využití pozemku, za které náleží vlastníkovi 

náhrada.44 Náhradu by měla poskytnout osoba, v jejíž prospěch byl pozemek účelně 

použit, pokud byl použit v naléhavém veřejném zájmu, poskytne náhradu podle 

                                                 
42 Schelleová, I.: Sousedské spory a paragrafy. Brno: Computer Press. 2007. str. 42 
43 Schelleová, I.: Sousedské spory a paragrafy. Brno: Computer Press. 2007. str. 42 
44 Hulva, T.: Ochrana majetku. Praha: Linde. 2008. str. 49-53 
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okolností případu stát, obec nebo daný veřejnoprávní subjekt.45 Nárok na náhradu má 

vlastník bez ohledu na to, zda byla způsobena škoda či nikoli. Náhrada by měla být 

adekvátní újmě, kterou vlastník pocítil v důsledku zásahu do jeho vlastnického práva.  

Ustanovení § 128 odst. 2 OZ hovoří vedle omezení vlastnického práva také o 

možnosti jeho odejmutí. Obdobně jako čl. 11 odst. 4 Listiny stanoví podmínky pro 

omezení či vyvlastnění vlastnického práva. Lze tak učinit pouze ve veřejném zájmu, na 

základě zákona a za náhradu. Oproti Listině tu však zákon stanoví ještě dvě další 

podmínky: nelze-li účelu dosáhnout jinak, pod čímž se rozumí, že vyvlastnit lze pouze 

za předpokladu, že není možné zvolit jiné řešení k dosažení zamýšleného účelu, a jen 

pro tento účel. Toto ustanovení umožňuje v určitých případech zvrátit vyvlastnění věci a 

vlastnické právo k věci nabýt vlastníkem nazpět, jestliže vlastník věci zjistí, že 

předmětu vyvlastnění, které proběhlo pod záminkou určitého účelu, bylo následně 

využito jinak. Bližší výklad je nutné hledat v jednotlivých zákonech, zejména v zákoně 

o vyvlastnění, ale i dalších (viz níže). 

 

3.2.3 Omezení a odnětí pozemkového vlastnictví dle dalších právních předpisů  

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

celá řada dalších právních předpisů. Jde o omezení či odnětí vlastnického práva 

z důvodu ochrany veřejného zájmu. Tato práce si však neklade za cíl uvést všechny 

předpisy, ve kterých je možné nalézt nějaký druh zásahu do vlastnického práva, ale 

uvádí zejména obecné předpisy, které se vztahují k danému tématu a dále předpisy 

z oblasti životního prostředí a některé další právní normy. Účelem této práce také není 

vyjmenovat všechna omezení pozemkového vlastnictví v jednotlivých předpisech, ale 

spíše uvést příklady, jakým způsobem zmíněný zákon vlastnictví omezuje.  

Mezi obecné předpisy veřejného práva, které omezují vlastnické právo, patří trestní 

zákon (TZ), ze kterého vyplývá především zákaz použít pozemek ke spáchání trestného 

činu,46 určit ho k tomu účelu, získat pozemek trestným činem nebo jako odměnu za něj 

a za takto získaný pozemek nabýt jinou věc. Pozemek takto získaný může podle § 55 

TZ propadnout státu, je-li pachatel jeho vlastníkem. Z oblasti procesního práva pak 

                                                 
45 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck. 2008. str. 661 
46 Viz. R 25/1955 Věcí, které bylo užito ke spáchání trestného činu ve smyslu § 55 odst. 1 písm. a) TZ, 
může být nejen věc movitá, ale i věc nemovitá. Převzato z: Šámal, P., Púry, F. Rizman, S.: Trestní zákon. 
Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck. 2004, str. 482 



 

28 
 

ustanovení o omezení vlastnictví obsahuje trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů), podle kterého může být vlastník 

pozemku omezen v užívacím právu nařízením domovní prohlídky a prohlídky jiných 

prostor a pozemků podle § 82 a n. trestního řádu. Vlastník pozemku může být omezen 

také nařízením ohledání pozemku podle § 113 trestního řádu. Správní řád (SŘ) i 

občanský soudní řád (OSŘ) obsahují ustanovení, podle kterého je vlastník povinen 

strpět ohledání pozemku.47 V dalším textu bude kladen důraz především na předpisy 

z oblasti práva životního prostředí a některé předpisy z oblasti správního práva. 

Zákon o vyvlastnění (VyZ) stanoví přesný rámec, podmínky a důsledky 

vyvlastnění i procesní postup pro vyvlastnění (případně i podmínky pro zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění). Na zákon o vyvlastnění odkazuje celá řada zvláštních 

předpisů, které obsahují pouze ustanovení o možnosti odnětí vlastnictví či nuceného 

omezení vlastnictví a stanoví jeho účel, ale v dalším přenechávají postup na zákonu o 

vyvlastnění. Vyvlastnění je nutné chápat v dvojím smyslu, v užším slova smyslu je jím 

míněno odnětí vlastnického práva (tak je i používáno v celé této práci) a v širším slova 

smyslu jím pak rozumíme nucené omezení vlastnického práva. Zákon upravuje odnětí 

nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni 

k nemovitosti, dále poskytnutí náhrady a také podmínky pro zrušení rozhodnutí o 

vyvlastnění či omezení vlastnického práva. Vymezuje také pojem vyvlastnitel. Je jím 

ten, kdo se domáhá, aby na něj přešlo vlastnické právo k vyvlastňovanému pozemku, 

aby v jeho prospěch bylo k pozemku zřízeno věcné břemeno, nebo aby k nim bylo 

zrušeno nebo omezeno právo vyvlastňovaného odpovídající věcnému břemenu. 

Vyvlastňovaný je ten, kdo je vlastníkem vyvlastňovaného pozemku nebo má právo 

odpovídající věcnému břemenu.  Zákon stanoví podmínky pro vyvlastnění. Vyvlastňuje 

se pouze pro účel stanovený zvláštním zákonem a pouze za předpokladu, že veřejný 

zájem, ve kterém má být vyvlastněno, převažuje nad zachováním dosavadních práv 

vyvlastňovaného. Další podmínkou je nemožnost získat pozemky dohodou či jiným 

způsobem. Nutné je, aby účel, pro nějž má být vyvlastněno, byl v souladu s cíly a úkoly 

územního plánování, sleduje-li se vyvlastněním provedení změny ve využití nebo 

prostorovém uspořádání území. Dále musí vyvlastnitel učinit vše pro to, aby 

vyvlastňovanému byl po dobu nejméně 6 měsíců znám účel vyvlastnění stanovený 
                                                 
47 Holub, M., Pokorný, M., Borovský, J.: Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: Linde. 2002. 
str. 117-118 
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zvláštním zákonem. A za podmínky, že vyvlastňovaný nepřijal včas návrh vyvlastnitele 

na získání potřebných práv k pozemku dohodou (lhůta pro přijetí návrhu nesmí být 

kratší než 60 dnů).  

Pokud jde o rozsah vyvlastnění, lze jej provést pouze v rozsahu nezbytném 

k dosažení účelu vyvlastnění. Za určitých podmínek je však možné rozšířit vyvlastnění, 

i když není nezbytné k dosažení daného účelu, a to pokud o to vyvlastňovaný požádá. 

Důsledkem vyvlastnění je přechod práv k pozemku z vyvlastňovaného na 

vyvlastňovatele. Vyvlastněním také zaniká zástavní a podstavní právo váznoucí na 

pozemku, zajišťovací převod práva týkající se pozemku, nájem pozemku a věcné 

břemeno váznoucí na pozemku.48 Zákon umožňuje, aby došlo ke zrušení již 

uskutečněného vyvlastnění, a to za předpokladu, že nedošlo k úhradě náhrady ze strany 

vyvlastnitele ve lhůtě 30 dnů po splatnosti nebo vyvlastnitel nezahájil do dvou let 

činnost směřující k dosažení účelu, pro který byl pozemek vyvlastněn nebo pozbylo-li 

územní rozhodnutí platnosti ještě před započetím činnosti směřující k dosažení účelu, 

pro který byl pozemek vyvlastněn.49 

Stavební zákon (StavZ) stanoví podmínky výkonu vlastnického práva 

k pozemkům, které vlastník hodlá zastavět a podmínky užívání staveb a dále také 

podmínky vstupu na cizí pozemky a stavby. Obsahuje ustanovení o vyvlastnění v § 170, 

kde stanoví pouze účel možného vyvlastnění,50 v dalším pouze na vyvlastňovací zákon 

(VyZ). Stavební zákon umožňuje vyvlastnit či omezit pozemkové vlastnictví za 

následujících předpokladů: 

� jsou-li práva k pozemkům a stavbám vymezeny ve vydané územně plánovací 

dokumentaci a jde-li o 

� veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 

nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel 

� veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými 

přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků 

územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví, 

� stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 

                                                 
48 Nájem pozemku a věcné břemeno váznoucí na pozemku nezanikají, jestliže u nich veřejný zájem 
vyžaduje, aby nadále existovaly. 
49 Hulva, T.: Ochrana majetku. Praha: Linde. 2008. str. 62-64 
50 Vedle stavebního zákona (StavZ), uvádějí i další zákony (např. VodZ, PozKom) účely, pro jejichž 
uskutečnění lze ve veřejném zájmu vyvlastnit. 
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� asanaci (ozdravění) území        

Další možností, jak odejmout či omezit vlastnické právo podle stavebního zákona, 

je situace, kdy má být vytvořen nezbytný přístup k nemovitosti, která je ale ze všech 

stran obklopena pozemky jiných soukromých vlastníků. Vlastník takové nemovitosti se 

může domáhat u soudu buď určení, že bylo vydrženo věcné břemeno nebo se domáhat 

zřízení věcného břemene. Samozřejmě za předpokladu, že vyjednávání o zřízení 

věcného břemene bylo bezúspěšné a k dohodě s vlastníkem o zřízení věcného břemene 

nedošlo.51  

Vodní zákon (VodZ) upravuje celou řadu omezení vlastníků nemovitostí při 

nakládání s vodami, při ochraně vodních poměrů a vodních zdrojů, ochraně před 

povodněmi apod. Upravuje také vstup na cizí pozemky. Vedle vodního zákona existují 

ještě další prameny, které omezují vlastnické právo k pozemkům týkající se této oblasti. 

Je to zejména zákon č. 305/2000 Sb., o povodních a dále řada prováděcích předpisů. 

Vodní zákon ve svém § 2 rozlišuje vody na povrchové a vody podzemní. „Tyto vody 

nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž 

nebo pod nímž se vyskytují. To vyplývá ze skutečnosti, že přirozeně se vyskytující vody 

nelze pro jejich neovladatelnost považovat za věc a nemohou být tedy ani předmětem 

věcných práv, v prvé řadě práva vlastnického.“52 Z důvodu potřeby ochrany vod 

samotných, ale také ochrany území, na kterém se vody vyskytují, i ochrany před 

ničivým působením vod, dochází k zásahům do vlastnického práva k pozemkům, které 

jsou určitým způsobem spojené s vodami. Jsou tím myšleny pozemky pokryté vodami, 

pozemky sousedící s pozemky pokrytými vodami, pozemky ohrožované škodlivými 

účinky vod a pozemky na územích, na kterých to vyžaduje potřeba plošné ochrany 

vod.53 Omezení vlastníka takto specifikovaného pozemku vyplývá v prvé řadě 

z ustanovení o obecném nakládání s povrchovými vodami. Nejen vlastník, ale ani žádná 

jiná osoba „nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní závadnost vod, narušovat přírodní 

prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, zařízení 

pro chov ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných“ (§ 6 VodZ).  Pokud 

vlastník pozemku hodlá provádět činnost, která je považována za zvláštní nakládání 

                                                 
51 Hulva, T.: Ochrana majetku. Praha: Linde. 2008. str. 53-57 
52 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2007. str. 265 
53 rozdělení pozemků viz Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.  
2007. str. 148 
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s vodami54 (§ 8 a následující VodZ), pak k této činnosti potřebuje povolení, popřípadě 

souhlas vodoprávního úřadu.  

Další omezení vyplývají z ustanovení o ochraně vodních poměrů, vlastníci 

pozemků jsou povinni zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování 

vodních poměrů, zejména aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu 

půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. Další 

povinnosti se týkají vlastníků pozemků, které tvoří koryta vodních toků. Podle § 44 

VodZ  je pozemek, který tvoří koryto vodního toku určen dvěma způsoby: a) korytem je 

celá plocha pozemku, přes který protéká vodní tok, ale jen za předpokladu, že je tento 

pozemek v katastru nemovitostí evidován pod samostatným parcelním číslem jako 

vodní plocha nebo b) korytem je jenom část pozemku, a to dno a břehy koryta, za 

předpokladu, že pozemek v katastru nemovitostí není evidován jako vodní plocha. 

Vlastníkem koryta vodního toku je v obou případech osoba, která je vlastníkem 

pozemku, přes který vodní tok protéká. Pro vlastníky těchto pozemků platí ze zákona 

řada omezení55 a zákon jim ukládá i spoustu povinností, např. povinnost strpět na svém 

pozemku břehové porosty, obecné nakládání s vodami, vodní díla umístěná v korytě 

před účinností vodního zákona (VodZ), umístění zařízení ke sledování stavu 

povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, strpět průchod 

osob podél vodních toků, nejde-li o pozemky v zastavěném území obce nebo pozemky 

oplocené. Vodní zákon stanoví vlastníkům i povinnost něco konat, jde o udržování 

břehů koryt vodních toků ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody a 

odstraňování překážek a cizorodých předmětů z vodního toku,56 ohlašovat správci 

vodního toku zjevné závady v korytě a také povinnost umožnit výkon oprávnění 

příslušným úřadům na svých pozemcích.57  

Vodní zákon (VodZ) také ukládá povinnosti vlastníkům pozemků, které sousedí 

s koryty vodních toků,58 ti jsou ze zákona a bez nároku na náhradu povinni strpět 

umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických 

funkcí, umístění plavebních a jiných znaků, po předchozím projednání strpět průchod 

                                                 
54 Např. vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích nebo těžba říčního materiálu a jiné. 
55 Vlastníci nesmí měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta, poškozovat břehy, těžit říční materiál 
a ukládat do koryt předměty, které by mohly ohrozit plynulost odtoku vod, zdraví nebo bezpečnost. 
56 Pokud však tyto činnosti nevyžadují zvláštních nákladů, odborné způsobilosti nebo speciální techniky. 
57 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.2007. str. 149-150 
58 Označují se také jako pobřežní pozemky. 
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osob59 a musí také umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění. Kromě těchto 

povinností může vodoprávní úřad vlastníkům pozemků zakázat kácet stromy a keře, 

které zabezpečují stabilitu koryta vodního toku. Pokud výkonem těchto oprávnění 

vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její náhradu.  

Zákon stanoví povinnosti vlastníkům pozemků v záplavovém území. V tzv. aktivní 

záplavové zóně je zakázáno umisťovat stavby, těžit nerosty, zeminu a provádět terénní 

úpravy, skladovat odplavitelný materiál a provádět některé další činnosti, které by 

zhoršovaly odtok povrchových vod. Mimo aktivní záplavové území může vodoprávní 

úřad stanovit další povinnosti v rámci prevence. V době povodní mají vlastníci ještě 

další povinnosti, které jsou uvedeny v § 85 VodZ.60  

Specifické povinnosti a omezení vznikají i vlastníkům pozemků, na kterých jsou 

umístěna vodní díla a vlastníkům těchto vodních děl. Vodní díla jsou stavby, které 

slouží ke vzdouvání a zadržování vod, k umělému usměrňování odtokového režimu 

povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným 

účelům sledovaným vodním zákonem (VodZ) jako např. přehrady, hráze, vodní nádrže, 

jezy, zdrže a další. Zákonnou úpravu najdeme v § 55 až 62 VodZ.  

Vodní zákon (VodZ) upravuje omezení vlastníka pozemku v územní (plošné) 

ochraně vod. Zákon zná tři druhy chráněných území, jsou to chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod (CHOPAV), ochranná pásma vodních zdrojů a zranitelné oblasti. 

„Chráněné oblasti přirozené akumulace vod jsou území převážně v horských a 

podhorských oblastech, která svými přírodními podmínkami (např. větším zastoupením 

ploch lesů) prokazují lepší schopnost akumulovat vodu. Aby se příznivé vodní poměry 

těchto oblastí nezhoršovaly, poskytuje jim zákon zvýšenou ochranu tím, že v nich 

zakazuje některé činnosti, jako je zmenšování celkové plochy lesních pozemků, 

odvodňování zemědělských a lesních pozemků a také těžbu rašeliny, povrchovou těžbu 

nerostů a zemní práce, které by mohly vést k odkrytí souvislé hladiny spodních vod, 

těžbu a zpracování radioaktivních surovin a ukládání radioaktivních odpadů.“61 

Ochranná pásma vodních zdrojů se zřizují k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti zdrojů podzemních a povrchových vod využívaných nebo využitelných 

pro zásobování pitnou vodou. Ochranné pásmo se zřizuje rozhodnutím příslušného 

                                                 
59 To neplatí na pozemcích v zastavěném území a na oplocených pozemcích. 
60 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 151 
61 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 153 
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vodoprávního úřadu, který současně stanoví omezení pro využívání nemovitostí na něm 

ležících a výkonu dalších činností. Může také stanovit povinnost provést určitá 

ochranná opatření. Ochranné pásmo se vnitřně člení na pásmo prvního stupně, kde platí 

přísnější ochrana a pásmo druhého stupně, které je umístěno bezprostředně kolem 

pásma prvního stupně. Zranitelné oblasti zahrnují území, v němž se vyskytují vody 

významně znečištěné nebo ohrožené dusičnany ze zemědělské činnosti. V těchto 

oblastech jsou stanovena přísnější pravidla, pro určité činnosti, zejména pro nakládání 

s hnojivy.62  

Lesní zákon (LesZ) vymezuje povinnosti vlastníků při hospodaření v lesích a vstup 

na sousední pozemky. „Les má vedle významu hospodářského také značnou důležitost 

jako složka životního prostředí: čistí vzduch, zadržuje a pročišťuje povrchovou i 

podzemní vodu, je domovem mnoha rostlin i živočichů. Les také stabilizuje půdní 

povrch, je schopen významně omezovat sesuvy půdy a půdní erozi. Další mimořádný 

význam lesa spočívá v jeho působení na obecné ekologické povědomí společnosti… 63 

Lesem lesní zákon rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění 

funkcí lesa. Lesní pozemky jsou charakterizovány jako pozemky s lesními porosty a 

plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a 

nezpevněné lesní cesty a jiné pozemky. Vlastníkem lesa je ten, kdo je vlastníkem 

lesního pozemku, protože lesní porost je součástí pozemku. „I když lze les zpravidla 

identifikovat vizuálně, je pro určení lesa v právním smyslu rozhodné, zda se lesní 

porosty nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Jiné pozemky nemohou 

být lesem ani v případě, že se na nich nachází porosty lesních dřevin. Např. zemědělské 

pozemky dočasně neobdělávané se jen samovolným zalesněním nestanou pozemky 

lesními, aniž by došlo k jejich odnětí ze zemědělského půdního fondu. 

V pochybnostech, zda se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozhoduje 

příslušný orgán státní správy lesa. Rozhodný je stav právní nikoli jen faktický.“64  

Příčiny omezování pozemkového vlastnictví k lesním pozemkům spočívají 

především v ochraně lesa, protože les je v dnešní době ve velké míře ohrožován 

civilizačními vlivy. Při právní ochraně lesa hraje důležitou roli kategorizace lesů 

                                                 
62 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2007. str. 274-275 
63 Průchová, I., Chyba, J.: Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu. Brno: 
Masarykova universita. 1998. str. 77 
64 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.2007. str. 139 
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(členění lesů podle převažujících funkcí) na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy 

hospodářské. Do kategorie lesů ochranných jsou zařazovány lesy na mimořádně 

nepříznivých stanovištích, vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace a lesy na 

exponovaných hřebenech a lesy klečové. Do kategorie lesů zvláštního určení patří lesy, 

které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se v ochranných pásmech vodních zdrojů I. 

stupně, v ochranných pásmech zdrojů léčivých a stolních minerálních vod a lesy na 

území národních parků a národních přírodních rezervací. Dále do této kategorie lze 

zařadit lesy, u nichž veřejný zájem na plnění mimoprodukčních funkcích lesa převažuje 

nad funkcí produkční, jsou to např. lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí 

a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách nebo lesy lázeňské atd. Všechny 

ostatní lesy, které nejsou zařazeny do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního 

určení, jsou lesy hospodářské. Zákon ještě rozlišuje lesy pod vlivem imisí, mohou se 

nacházet ve všech třech uvedených kategoriích a zařazují se do čtyř pásem ohrožení.  

Vlastník lesa je omezen v rámci základních povinností, při hospodaření v lesích, 

v rámci obecného užívání lesů a v rámci ochrany pozemků určených k plnění funkcí 

lesa. Základní povinností každého (tedy i vlastníka pozemku) je počínat si tak, aby 

nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících 

k hospodaření v lese. Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby 

nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány a byl chráněn 

genofond lesních dřevin. Vlastník lesa má právo na náhradu újmy jemu vzniklé 

v důsledku omezení hospodaření v lese, které mu bylo uloženo orgánem státní správy 

lesů.  

Při hospodaření v lesích mají vlastník či nájemce následující povinnosti. Hospodařit 

v lese tak, aby byl les zachován, což znamená nejen obnovovat porosty lesních dřevin 

po úmyslné nebo nahodilé těžbě dřeva, ale i chránit lesní porosty před různými 

škodlivými vlivy. Přizpůsobit hospodaření v lese režimu odpovídajícímu zařazení lesa 

do zákonem určené kategorie lesů. Chránit les před znečišťujícími látkami unikajícími 

nebo vznikajícími při hospodářské činnosti (zejména používat jen biologicky 

odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil a biologicky odbouratelné 

hydraulické kapaliny). Provádět těžbu dřeva způsobem, který minimalizuje dopady na 

lesní ekosystém. Přibližovat, uskladňovat a odvážet dřevo tak, aby nedocházelo 

k nepřiměřenému poškozování lesa a jiných pozemků. Provádět meliorace a hrazení 
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bystřin v lesích.65 Při provádění stavební, těžební a průmyslové činnosti jsou právnické 

a fyzické osoby povinny (nejen vlastník a nájemce, ale i jiné osoby provádějící tuto 

činnost) provádět práce tak, aby docházelo k co nejmenším škodám, a dojde-li ke škodě, 

učinit bezprostředně nápravná opatření, ukládat odklizované hmoty na zákonem 

určených místech, průběžně vytvářet předpoklady pro následnou rekultivaci pozemků a 

používat vhodných technických zařízení a předejít úniku látek poškozujících les a 

přírodní prostředí.  

Obecné užívání lesů je upraveno v § 19 lesního zákona (LesZ) a znamená právo 

každého vstupovat na vlastní nebezpečí do lesa a sbírat v něm pro vlastní potřebu lesní 

plody a suchou klest. Povinností vlastníka je takové chovaní každého strpět bez nároku 

na náhradu, ovšem jen za předpokladu, že osoby, které takto užívají les, nepoškozují a 

nenarušují lesní prostředí a dbají pokynů vlastníka nebo nájemce lesa a jejich 

zaměstnanců. Toto právo má povahu věcného břemene ze zákona. Na návrh vlastníka 

lesa je možné omezit nebo úplně zakázat vstup do lesa rozhodnutím orgánu státní 

správy lesů, a to z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů. 

Délka omezení či zákazu vstupu do lesa je omezena na tři měsíce, může být 

prodloužena na další maximálně tři měsíce. Ustanovení § 20 lesního zákona (LesZ) 

stanoví zákazy některých činností v lese při obecném užívání lesa, které mají napomoci 

k ochraně a zachování lesa. Jde zejména o zákaz rušit klid a ticho v lese, provádět 

terénní úpravy, těžit stromy a keře nebo je poškozovat, jezdit a stát s motorovými 

vozidly, vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, kouřit, 

rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a jiné.  

Omezení vlastníka v rámci ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa spočívá 

i ve stanovení zásad pro využití lesních pozemků k jiným účelům, v opatřeních při 

zpracování návrhů dokumentací a při vydávání rozhodnutí o využití lesních pozemků k 

jiným účelům podle zvláštních předpisů, v rozhodování o odnětí a omezení ve využití 

pozemků a v poplatcích za odnětí.66 Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa 

k jiným účelům musí být dodrženy tyto zásady. Musí být přednostně využity méně 

významné pozemky pro plnění funkcí lesa, s co nejmenším narušováním plnění funkcí 

lesa. Musí být dbáno na to, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho 

ochrany a k ohrožení sousedních porostů, aby bylo zabráněno narušování sítě lesních 
                                                 
65 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 140 
66 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 144-145 
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cest, meliorací, hrazení bystřin a jiných zařízení sloužících funkci lesa. Dále aby byly 

zřizovány lesní komunikace a průseky v lese tak, aby nedošlo ke zvýšenému ohrožení 

lesa. 

Odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto 

pozemků pro jiné využití. Omezením se pak rozumí stav, kdy nemohou být plněny 

některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. K odnětí nebo omezení dochází rozhodnutím 

orgánu státní správy lesů, na žádost vlastníka a ve veřejném zájmu a za předpokladu 

zaplacení poplatku v případě odnětí.  

Téměř všechna výše uvedená omezení zasahovala do práva vlastníka (popř. 

nájemce) užívat lesní pozemek, existují však určitá omezení při nakládání s lesními 

pozemky. U státních lesů zakazuje lesní zákon (LesZ) jejich nájem a podnájem za 

účelem lesního hospodaření. K ostatním právním úkonům, kterými se nakládá se 

státními lesy, je nutný předběžný souhlas ministerstva zemědělství, jinak jsou neplatné. 

Podnájem jiného než státního lesa, pak rovněž podle lesního zákona (LesZ) není 

dovolen, není-li v nájemní smlouvě stanoveno něco jiného. Navíc jsou vlastníci lesních 

pozemků a pozemků určených k plnění funkcí lesa povinni do 30 dnů od uzavření 

smlouvy oznámit orgánu státní správy lesů vznik nájmu, podnájmu nebo výpůjčky 

těchto pozemků, jestliže mají trvat méně než 5 let. Tyto smlouvy musí být uzavřeny 

v písemné formě, jinak jsou neplatné.  

Zákon o ochraně ZPF (ZoZPF). Zemědělský půdní fond (ZPF) je základním 

přírodním bohatstvím, nenahraditelným výrobním prostředkem a jednou z hlavních 

složek životního prostředí. Je tvořen pozemky zemědělsky obhospodařovanými 

(zemědělskou půdou)67 a pozemky, které dočasně obhospodařovány nejsou (půda 

dočasně neobdělávaná) a dále rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a 

nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby.68 ZPF je svojí rozlohou 

významnou součástí půdního fondu ČR. Jeho kvalita a způsob využívání ovlivňuje další 

složky životního prostředí, zejména vody69 a ovzduší, ale i ráz a ekologickou stabilitu 

krajiny. Proto k jeho ochraně a racionálnímu využívání stanoví právní úprava řadu 

povinností, jak vlastníkům, tak nájemcům, zvláště při jeho obhospodařování.  

                                                 
67 Je to orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty (louky a pastviny). 
68 Jsou to například polní cesty, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy atd. 
69 Vody mohou být ohroženy dusičnany a jinými látkami, které se používají při zemědělské výrobě, tyto 
látky se dostávají do půdy a následně i do vod. 
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Výkon užívacího oprávnění musí být uskutečňován v souladu s účelovou 

kategorizací pozemků, ale také v souladu s povinnostmi, které jsou stanoveny, vedle 

zákona o ochraně ZPF (ZoZPF), ještě v dalších předpisech, kterými jsou: vyhláška č. 

13/1994 Sb., zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákon č. 156/1998 Sb., o 

hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 

substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, zákon č. 242/2000 Sb., o 

ekologickém zemědělství a ZoPK a VodZ.70 

 Základní povinnosti při užívání ZPF ukládá vlastníkům a nájemcům § 3 ZoZPF. 

Musí hospodařit tak, aby neznečišťovali půdu a tím i potravní řetězec a zdroje pitné 

vody škodlivými látkami, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, 

biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle 

schválených projektů pozemkových úprav. Dále musí strpět vstup orgánů ochrany ZPF 

na své pozemky za účelem realizace dozorové a kontrolní činnosti. Orgán ochrany ZPF 

může ze závažných důvodů uložit opatření k odstranění zjištěných závad nebo dokonce 

vyloučit užívaní pozemku pro výrobu zemědělských výrobků vstupujících do 

potravního řetězce z důvodu vysokého obsahu škodlivých látek v půdě71 podle § 3 odst. 

3 ZoZPF. Vlastník nebo nájemce pozemků, jemuž byla opatření uložena, může požádat 

Státní fond životního prostředí České republiky o poskytnutí příspěvku na zmírnění 

ekonomických důsledků vyplývajících z uložených opatření. 

 S vlastním obhospodařováním zemědělské půdy souvisí rovněž problematika 

kultur zemědělské půdy. Změna kultur zemědělské půdy je v prvé řadě založena na 

souhlasu příslušného orgánu státní správy. Pokud jde o změnu trvalých travních porostů 

na ornou půdu, uděluje k ní souhlas orgán ochrany ZPF podle § 2 odst. 2 ZoZPF. 

Ostatní změny kultur podléhají režimu stavebního zákona (SZ), kdy stavební úřad vydá 

územní rozhodnutí o změně využití území, s výjimkou změny orné půdy na trvalé travní 

porosty, k nimž se souhlas nepožaduje. Provedení změny kultury může orgán ochrany 

vlastníku či nájemci také nařídit za podmínky, že obhospodařování pozemku 

v dosavadní kultuře ohrožuje či zhoršuje užitné vlastnosti půdy nebo jiných složek 

životního prostředí.72 Další povinnosti stanoví již výše uvedené zvláštní předpisy. 

                                                 
70 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 129 
71 Maximální přípustné hodnoty obsahu rizikových prvků v půdách jsou stanoveny v přílohách č. 1 a č. 2 
vyhlášky 13/1994 Sb. 
72 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 130 
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Při užívání zemědělské půdy pro jiné než zemědělské účely ukládá ZoZPF v § 8 

zvláštní povinnosti. Tyto povinnosti ukládá nejenom vlastníku či nájemci zemědělské 

půdy, ale všem fyzickým či právnickým osobám, které specifikovanou činnost 

provádějí. Aby bylo zabráněno škodám nebo byly škody na ZPF co nejvíce omezeny, 

musí při stavební, těžební a průmyslové činnosti fyzické a právnické osoby zejména 

provádět skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy (popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění 

schopné zeminy) na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo 

řádné uskladnění pro účely rekultivace. Rovněž tyto osoby musí provádět rekultivaci 

pozemků dočasně odňatých ze ZPF a dotčených těmito činnostmi podle schváleného 

plánu rekultivace. Musí také učinit opatření k zabránění úniku látek poškozujících 

kvalitu zemědělské půdy. Při geologickém a hydrologickém průzkumu a souvisejících 

pracích mají fyzické a právnické osoby povinnost zajistit minimalizaci škod na 

zemědělské půdě a po skončení těchto prací uvést dotčené plochy do původního stavu.73 

Všechna uvedená omezení slouží k ochraně kvality ZPF.  

Ochrana kvantity (rozlohy) ZPF je zajištěna především stanovením zásad pro 

použití zemědělské půdy pro jiné účely, souhlasem vydávaným k odnětí, odvody za 

odnětí půdy ze ZPF a  opatřeními k předcházení ztrát na zemědělské půdě při některých 

činnostech. Zásady ochrany obsahuje § 4 ZoZPF, který říká, že pro nezemědělské účely 

je nutno použít především nezemědělskou půdu, musí-li však v nezbytných případech 

dojít k odnětí ZPF, je nutné dodržet zejména tyto zásady: co nejméně narušovat 

organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských 

účelových komunikací, odnímat jen nejdůležitější plochu ZPF, při umísťování 

směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování ZPF a po 

ukončení povolené nezemědělské činnosti provést rekultivaci podle schváleného 

rekultivačního plánu. Odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, které může být 

trvalé nebo dočasné, je zásadně možné pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany 

ZPF. Tento souhlas je závazným stanoviskem podle § 149 SŘ a je nezbytným 

předpokladem pro rozhodnutí stavebního úřadu podle § 77 SZ či rozhodnutí podle § 115 

SZ. Ustanovení § 9 odst. 2 ZoZPF stanoví výjimky, kdy tohoto souhlasu není třeba a § 9 

a § 10 ZoZPF stanoví další povinnosti a podmínky při tomto odnětí, které jsou 

adresovány žadateli o souhlas k odnětí, jímž může, ale nemusí být vlastník dotčených 

                                                 
73 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 137 
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pozemků. Ochrana rozlohy ZPF je zajištěna také povinností zaplatit určitou finanční 

částku za odnětí půdy ze ZPF. V případě trvalého odnětí jde o odvod za odnětí, jehož 

výše je stanovena jednorázově a v případě dočasného odnětí jde o poplatek, který je 

hrazen každoročně po dobu, po kterou odnětí trvá. Plátcem je zde osoba, v jejímž zájmu 

došlo k odnětí. Podrobnosti jsou uvedeny v Sazebníku odvodů za odnětí půdy ze ZPF, 

který je přílohou k ZoZPF a ve vyhlášce č. 13/1994 Sb. „Opatření k předcházení ztrát na 

rozloze ZPF při některých činnostech se vztahují na územní plánování, na zpracování 

návrhů na stanovení dobývacích prostorů a na zpracování zadávání staveb. Protože jde o 

činnosti, které mohou významně ovlivnit odnímání půdy ze ZPF, jsou pořizovatelé a 

projektanti těchto dokumentů vázáni povinnostmi, uvedenými v § 5, 6 a 7 zákona“74 

(ZoZPF). 

Zákon o ochraně přírody a krajiny (ZoPK) stanoví ve svém § 58 obecnou 

povinnost každého strpět všechna ze zákona vyplývající omezení, a to z titulu veřejného 

zájmu na ochraně přírody a krajiny. Průchová k tomuto dodává, že toto ustanovení je 

nadbytečné, protože „zákony musí být dodržovány obecně a nelze předpokládat, že by 

snad omezení vyplývající z jiných zákonů neměla být dodržována, protože v nich 

analogické ustanovení není.“75 Další obecná povinnost je upravena v § 68 ZoPK, podle 

kterého jsou vlastníci a nájemci pozemků povinni zlepšovat podle svých možností 

(zejména finančních, osobních, ale i jiných) stav dochovaného přírodního a krajinného 

prostředí. K provádění péče o pozemky mohou orgány ochrany přírody76 nebo obce 

s těmito osobami uzavírat písemné dohody. Orgány ochrany přírody jsou oprávněny 

provádět zásahy za účelem zlepšení přírodního a krajinného rázu, pokud je i přes výzvu 

neučiní vlastník či nájemce sám, ovšem musí být na tyto zásahy předem upozorněn. 

Účelem ustanovení, jakož i celého zákona je zachování biologické rozmanitosti a 

udržení ekologické stability.  

Základní povinnosti při obecné ochraně přírody jsou stanoveny v § 4 ZoPK, jde o 

ochranu systému ekologické stability, což je povinností všech vlastníků i uživatelů 

                                                 
74 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC. 2007. str. 136-137 
75 Průchová, I., Chyba, J.: Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu. Brno: 
Masarykova univerzita. 1998. str. 61 
76 Kdo je orgánem ochrany přírody stanoví § 75 ZoPK: obecní úřady, pověřené obecní úřady, obecní 
úřady obce s rozšířenou působností, krajské úřady, správy národních parků a chráněných krajinných 
oblastí, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, újezdní úřady a 
Ministerstvo obrany.  
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pozemků, dále se musí také podílet na vytváření systému ekologické stability.77 

Podrobnosti potom stanoví vyhláška ministerstva životního prostředí.  

Jedním z dalších omezení vlastníka je nutnost při určitých činnostech, které by 

mohly vést k ohrožení nebo zničení významného krajinného prvku78 (např. umísťování 

staveb, pozemkových úprav, odvodňování pozemků atd.) opatřit si závazné stanovisko 

orgánu ochrany přírody. Omezení a povinnosti vznikají vlastníku i v rámci obecné 

ochrany rostlin a živočichů podle § 5 ZoPK, obecné ochrany ptáků podle § 5a a 5b 

ZoPK, ochrany dřevin rostoucích mimo les podle § 7 až 9 ZoPK, ochrany neživé 

přírody (ochrana jeskyní a paleontologických nálezů), ochrany krajinného rázu podle § 

12 ZoPK a přechodně chráněných ploch, které vyhlašuje podle § 13 ZoPK orgán 

ochrany přírody pro území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných 

rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů. „Vznikne-

li vlastníku či nájemci pozemku v důsledku ochranných podmínek přechodně chráněné 

plochy újma nikoliv nepatrná, přísluší mu na jeho žádost finanční náhrada od orgánu 

ochrany přírody, který přechodně chráněnou plochu vyhlásil.79 Jeskyně jsou podzemní 

prostory, vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů 

v nich. Podle § 61 odst. 3 nejsou součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví. 

Zákon zakazuje je ničit, poškozovat nebo upravovat. „Paleontologickým nálezem je 

věc, která je významným dokladem nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a 

jeho vývoje do současnosti. Zákon výslovně neřeší vlastnictví paleontologických 

nálezů…ukládá tomu, kdo učiní paleontologický nález, který sám rozpozná, povinnost 

zajistit jeho ochranu před zničením, poškozením nebo odcizením… 80 Dále je povinen 

poskytnout určité informace osobám pověřeným orgánem ochrany přírody.  

Zvláštní ochrana přírody a krajiny se zaměřuje na vybrané části, které jsou 

vymezeny buď územně, nebo druhově a v nichž je ochrana přírody a krajiny zvýšena. 

Zvláště chráněná území se rozdělují do několika kategorií: národní parky, chráněné 

krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 
                                                 
77 Systémem ekologické stability rozumí §3 ZoPK  vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, ale přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je tvořen biocentry a 
biokoridory. 
78 Významné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, 
které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Jsou jimi lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a další části krajiny, které se jimi stanou na základě registrace podle § 6 
ZoPK. 
79 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2007. str. 353 
80 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2007. str. 351 
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památky a přírodní památky. Záměr vyhlášení těchto zvláště chráněných území 

oznamuje orgán ochrany přírody vlastníkům a nájemcům pozemků dotčených 

zamýšlenou ochranou. Vlastníci (nikoli však nájemci) mají právo vznést námitky, které 

musí orgán ochrany přírody posoudit a vydat o nich rozhodnutí.  Územní ochranu je 

možné také zajistit smluvně na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem pro evropsky 

významné lokality a orgánem ochrany přírody. Půjde o veřejnoprávní smlouvu ve 

smyslu § 159 SŘ. Smluvní ochrana je alternativní možnost ochrany evropsky významné 

lokality namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, 

přírodní rezervace, přírodní památky nebo památného stromu.81 Ochranu přírody a 

krajiny zajišťuje také Soustava Natura 2000, která představuje „jakýsi minimální 

společný základ územní ochrany přírody v rámci celé EU.“82 Soustava Natura 2000 

nenahrazuje národní územní ochranu, ale doplňuje ji a často se s ní i překrývá.  

Druhová ochrana je založena na zpřísněném režimu nakládání s vybranými zvláště 

chráněnými druhy rostlin a živočichů, jejichž seznam stanoví ministerstvo životního 

prostředí vyhláškou. Zvláště chráněné rostliny a živočichové jsou ty druhy rostlin a 

živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné. Člení 

se dle stupně ohrožení na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Zvláště 

chráněné rostliny je zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji, 

dále je zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za 

účelem prodeje nebo výměny. Výskyt rostlin ohrožených nebrání běžnému 

obhospodařování kultur, uvnitř kterých ohrožené rostliny rostou, naproti tomu v případě 

rostlin kriticky a silně ohrožených je i pro běžné obhospodařování nutné předchozí 

stanovisko orgánu ochrany přírody. Pokud jde o zvláště chráněné živočichy, jsou 

chráněna všechna jejich vývojová stádia, chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá 

sídla a biotop. Zákon umožňuje vyhlásit také některé druhy nerostů za zvláště chráněné.  

Vlastník pozemku je povinen podle § 62 ZoPK strpět vstup pracovníků orgánů 

ochrany přírody na svůj pozemek a umožnit jim provádět nezbytná měření a sledování. 

Při výkonu svých povinností musí pracovníci šetřit dotčený pozemek i práva vlastníků. 

Za škody jimi způsobené odpovídá stát a této povinnosti se nemůže zprostit. 

                                                 
81 Miko, L., Borovičková, H. a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck. 2007, str. 187 
82 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2007. str. 359 
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Podle § 63 odst. 2 ZoPK má každý právo na volný průchod přes pozemky ve 

vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby za podmínky, že výkonem 

práva nesmí dojít ke škodě na majetku nebo zdraví jiné osoby a také se nesmí zasáhnout 

do práv na ochranu osobnosti nebo sousedských práv. Při oplocování těchto pozemků 

musí vlastník či nájemce zajistit možnost volného průchodu. Právo volného průchodu se 

nevztahuje na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice a další 

kategorie pozemků v zákoně taxativně vyjmenované v odstavci třetím. Průchová a 

Chyba upozorňují, že ustanovení § 62 odst. 2 ZoPK se nevtahuje na pozemky v majetku 

fyzických osob, vzniká tak podezření na rozpor s čl. 11 odst. 1 Listiny.83  

Ustanovení § 63 ZoPK zakazuje mimo zastavěné území obce zřizovat nebo rušit 

veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny bez souhlasu orgánu ochrany 

přírody. Orgán ochrany přírody může také omezit nebo zakázat přístup veřejnosti na 

území národních parků, národních přírodních rezervací, na území národních přírodních 

památek a v první zóně chráněných krajinných oblastí a také do jeskyní, hrozí-li 

poškozování tohoto území.  

Orgán ochrany přírody může dále podle § 66 ZoPK stanovit určitá omezení či 

zakázat určité činnosti fyzickým a právnickým osobám. Podmínkou takového zásahu je 

možnost (hrozba) nedovolené změny přírody či její části. Vlastník pozemků 

vymezených v § 61 ZoPK má povinnost při jejich zamýšleném úplatném zcizení tyto 

pozemky přednostně nabídnout ke koupi orgánu ochrany přírody.  

Nejsilnějším zásahem do pozemkového vlastnictví je vyvlastnění, které je upraveno 

v § 60 ZoPK. Vyvlastnění pozemků je nástroj, který lze použít k zajištění zájmů 

ochrany přírody a krajiny v mimořádných případech, není-li možné jiné řešení.  

Horní zákon (HorZ) mluví o pozemcích, které jsou využívány pro hornickou 

činnost nebo jsou touto činností dotčeny. K využívání pozemků pro hornickou činnost 

dochází dvojím způsobem, pozemky jsou využívány k hornické činnosti, protože na 

nich probíhá těžba nerostů nebo jde o souběžné využití pozemků pro hornickou činnost 

a jinou činnost, která je výkonem určité hornické činnosti pouze omezena (např. 

omezení zemědělské činnosti na pozemcích, kde právě dochází k vyhledávání a 

průzkumu ložiska nerostů). V prvém případě je hornická činnost prováděna zpravidla na 

základě vlastnického práva k daným pozemkům. Naopak ve druhém případě dochází 

                                                 
83 Chyba J., Průchová I.: Oplocování pozemků. Právní rádce. 2000. č. 12. str. 17 
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k omezení vlastnického práva k pozemkům za účelem provádění vyhledávání a 

průzkumu ložiska nerostů. Horní zákon rozděluje nerosty na vyhrazené (ty jsou ve 

vlastnictví státu) a nevyhrazené, které jsou ve vlastnictví vlastníka pozemku, jehož jsou 

součástí. Dobývat ložiska nerostů může vlastník, ale i jiná osoba, ovšem jen za 

předpokladu souhlasu vlastníka nerostů. Zákon o geologických pracích č. 62/1988 Sb. 

umožňuje osobám oprávněným k provádění geologických prací vyhledávání a průzkum 

ložisek nerostů. Pokud jde o nevyhrazené nerosty, je zde nutný souhlas vlastníka 

dotčeného pozemku. Pokud jde o vyhrazené nerosty, i zde je v prvé řadě nutná dohoda o 

vstupu na pozemek a ke stanovení podmínek k provádění prací, pokud ovšem k takové 

dohodě nedojde, rozhodne o omezení práv vlastníka, popř. nájemce pozemku krajský 

úřad. Rozhodnutí o omezení práv vlastníka nemovitosti lze vydat pouze ve veřejném 

zájmu, není-li v rozporu se státní surovinovou politikou, v nezbytném rozsahu, na dobu 

určitou, za náhradu a jen pro stanovený účel.  

Dále je vlastník nemovitosti povinen strpět na své nemovitosti vyznačení a 

uchovávání významných výzkumných děl, která určí ministerstvo životního prostředí, a 

zdržet se všeho, co by tato díla mohlo poškodit, zničit nebo učinit nepoužitelnými. 

Pokud při geologických pracích vznikne vlastníku škoda, má nárok na její náhradu, 

upřednostňuje se naturální restituce. Vlastník pozemku, který byl prohlášen za chráněné 

ložiskové území, smí zřizovat stavby a zařízení na pozemku, které nesouvisí s 

dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu. 

Při samotném dobývání výhradních ložisek nerostů mohou být vlastníci pozemků 

omezeni tím, že osoby provozující hornickou činnost mohou vstupovat na jejich 

pozemky a provádět na nich obhlídku, popř. zaměřování, používat nemovitosti ke 

zřízení a udržování měřičských a hraničních značek a jiných měřičských zařízení nebo 

provádět nezbytné úpravy půdy a stromů, dokonce i odstraňovat porosty, pokud to na 

jejich žádost a náklady vlastník neprovede sám. Osoby provozující hornickou činnost 

mohou také nabývat nemovitostí nebo práv k nemovitostem rozhodnutím o vyvlastnění 

(§ 31 odst. 4 písm. b) HorZ).84  

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb., omezuje 

vlastníka pozemku v užívání, které by spočívalo ve zřízení skládky odpadu na svém 

pozemku, takové omezení vyplývá z obecné povinnosti nakládat s odpady a zbavovat se 

                                                 
84 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.2007. str. 154-160 
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jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a dalšími předpisy na ochranu 

životního prostředí.  

Lázeňský zákon, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o 

změně některých souvisejících zákonů. Omezit pozemkové vlastnictví či vyvlastnit 

pozemek lze podle tohoto zákona pouze ve veřejném zájmu, pod kterým zákon rozumí 

zájem na vyhledávání a využití zdroje k léčebným účelům a zájem na ochraně zdrojů 

v zájmu zachování jejich kvalitativních a kvantitativních vlastností a zdravotní 

nezávadnosti. Vyvlastnit pozemek lze za předpokladu, že vlastník brání vyhledávání 

přírodního léčivého zdroje nebo využívání nebo ochraně přírodního léčivého zdroje a 

ochraně zdroje přírodní minerální vody. Samotné řízení probíhá podle zákona o 

vyvlastnění. Další omezení také vyplývají z § 21 až § 24 zákona, tato ustanovení se 

vztahují na vlastníka pozemku, který je prohlášen vyhláškou ministerstva vnitra za 

ochranné pásmo I. nebo II. stupně.  

Energetický zákon, zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, upravuje omezení 

vlastnického práva a náhrady za ně při podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství. 

Zákon umožňuje omezit pozemkové vlastnictví zřízením věcného břemene k účelu 

vymezenému v § 24 odst. 4, § 25 odst. 5, § 57 odst. 2, § 58 odst. 2, § 59 odst. 2, § 60 

odst. 2 a v § 76 odst. 7. Zákon upřednostňuje dohodu mezi vlastníkem pozemku a 

osobou, ve prospěch které bude věcné břemeno zřízeno. Pokud dohoda není možná, 

nastoupí nucené omezení vlastnictví. O nuceném omezení rozhoduje Energetický 

regulační úřad podle § 17 odst. 6 zákona.  

Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., stanoví tvorbu a využití honiteb, za jakých 

podmínek může honební společenstvo85 vykonávat právo myslivosti na honebních 

pozemcích a kdy může lovit zvěř na nehonebních pozemcích. Omezení vlastníka 

pozemku podle zákona o myslivosti bude spočívat v povinnosti v nezbytné míře strpět 

užívání svých honebních pozemků k výkonu činností, které jsou obsahem práva 

myslivosti. Většinou půjde o povinnost strpět vstup na honební pozemky pro veškerou 

                                                 
85 Honební společenstvo je právnická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského 
oprávnění podle zákona o myslivosti. Členem honebního společenstva mohou být pouze vlastníci 
souvislých honebních pozemků. 
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mysliveckou činnost. Podobné ustanovení platí i pro vlastníky nehonebních pozemků, 

je-li na nich povolen lov za účelem regulace stavu některého druhu zvěře. Vlastník musí 

strpět vedle vstupu na pozemky i jiné užívání honebních pozemků k dalším činnostem, 

např. umístění mysliveckých zařízení na pozemku. Zákon ovšem stanoví povinnost 

předem takové užívání pozemku s vlastníkem projednat. 86   

Zákon o rybářství, zákon č. 99/2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, 

rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, 

stanoví vlastníku pobřežního pozemku povinnost strpět vstup oprávněných osob87 na 

svůj pozemek při výkonu rybářského práva, pokud na něj není vstup zakázán z důvodu 

obecného zájmu a strpět na svém pobřežním pozemku označení hranic rybářských 

revírů a chráněných oblastí. Vlastník má právo na náhradu škody způsobené při vstupu 

na pozemky.  

Na tomto místě je vhodné zmínit rozhodnutí Nejvyššího soudu88, který řešil otázku, 

zda výkon rybníkářství může být neoprávněným zásahem do vlastnického práva 

vlastníka pozemku, na kterém se rybník nachází. Soud se zde zabýval sporem mezi 

vlastníkem pozemku, na kterém se nacházela vodní nádrž (rybník) a vlastníkem této 

vodní nádrže a otázkou, zda je vlastník pozemku povinen strpět na svém pozemku 

vodní dílo (vodní nádrž) a jeho užívání k rybníkářství. Došel k závěru, že vodní nádrž 

není totožná pouze s vodou, k jejímuž zadržení má sloužit, ale jde o objekt tvořený též 

dnem (zatopenými pozemky). K výkonu rybníkářství je oprávněn ze zákona vlastník 

rybníka, popř. nájemce. Vlastníka pozemku tvořícího dno rybníka nelze vyloučit 

z podílu na „vlastnictví rybníka“. Na takovéto spoluvlastnictví, kdy je rybník ve 

vlastnictví více osob, se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku (OZ) o 

podílovém spoluvlastnictví.  

Zákon o zajišťování obrany České republiky č. 222/1999 Sb., umožňuje za stavu 

ohrožení České republiky či za válečného stavu, aby obecní úřad ve zkráceném řízení a 

za náhradu vyvlastnil movité a nemovité věci a práva k nim pro účely zajišťování 

obrany státu. Podmínkou je nemožnost získání majetkových hodnot a práv k nim jinou 

cestou.89  

                                                 
86 Drobník, J.: Myslivost a vlastnické právo. Právo a podnikání. 2004. č. 12 str. 18-21. 
87 Oprávněnými osobami jsou uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel 
povolenky k lovu a rybářská stráž. 
88 Rozsudek NS ČR ze dne 16. 7. 2008 sp. zn. 22 Cdo 1121/2008 
89 Hulva, T.: Ochrana majetku. Praha: Linde. 2008. str. 58 
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Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., vymezuje kulturní památku jako 

movitou i nemovitou věc (tedy i pozemek), která je významným dokladem historického 

vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti 

nebo která má přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Zákon 

o státní památkové péči ve své části druhé stanoví povinnosti vlastníka, mezi které 

mimo jiné patří povinnost pečovat na vlastní náklad o zachování kulturní památky, 

udržovat ji v dobrém stavu, chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením 

nebo odcizením. Tato povinnost se vztahuje i na osoby, které kulturní památky užívají. 

Dále je vlastníku uložena oznamovací povinnost ohledně každého ohrožení nebo 

poškození kulturní památky, stát má také právo na přednostní koupi kulturní památky 

podle § 13 zákona. Zákon obsahuje i možnost vyvlastnění ve vztahu k památkám, jež 

jsou ve vlastnictví soukromých subjektů a tyto subjekty se o památky náležitě nestarají, 

především své povinnosti trvale zanedbávají. Jde tedy o formu sankce, ačkoli primární 

funkcí vyvlastnění je ochrana památek před jejich zchátráním. Možnost vyvlastnit 

kulturní památku je zakotvena v ustanovení § 15 odst. 3, a to za předpokladu, že 

vlastník nemovité kulturní památky trvale zanedbává své povinnosti a ohrožuje tím její 

zachování, nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s  kulturně politickým významem, 

památkovou hodnotou nebo technickým stavem, může se ve společenském zájmu, 

nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně kulturní památka na 

návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu 

vyvlastnit. V případě vyvlastnění nemovité národní kulturní památky zahajuje 

vyvlastňovací úřad řízení o vyvlastnění na návrh krajského úřadu. Podrobnosti stanoví 

zákon o vyvlastnění.90  

Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., obsahuje právní úpravu 

omezení vlastnického práva spočívající v nutnosti zřízení věcného břemene k určité 

nemovitosti při podnikání podle tohoto zákona, tj. při zajišťování veřejných 

komunikačních sítí a při poskytování služeb elektronických komunikací. Podnikatel, 

který podniká podle zákona o elektronických komunikacích (dále jen podnikatel), může 

zřizovat a provozovat na cizím pozemku komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 

telefonní budky a přípojná komunikační vedení, anténní stožáry a další specifikovaná 

zařízení. Nejdříve musí podnikatel uzavřít s vlastníkem nemovitosti smlouvu o smlouvě 

                                                 
90 Hulva, T.: Ochrana majetku. Praha: Linde. 2008. str. 58 
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budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby 

zařízení smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně zatížené části pozemku. Pokud 

nedojde k dohodě mezi vlastníkem a podnikatelem a podnikatel prokáže zákonem dané 

skutečnosti, rozhodne o zřízení věcného břemene vyvlastňovací úřad. Zákon dále 

opravňuje podnikatele vstupovat a vjíždět na dotčené nemovitosti za účelem zajištění 

provozu, údržby a ochrany apod. veřejné komunikační sítě. Podnikatel zde smí kácet a 

oklešťovat dřeviny, ovšem jen v případě, pokud ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz 

komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení, přičemž musí 

postupovat v souladu s podmínkami, které stanoví předpisy o ochraně přírody a krajiny. 

Omezení vlastnického práva vychází ze zásady minimalizace, nesmí být provedeno ve 

větším rozsahu, než je nezbytné k dosažení účelu stanoveného tímto zákonem.91  

Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., ve svém § 7 umožňuje vyvlastnění 

sportovního zařízení za podmínek stanovených zákonem o vyvlastnění. Vlastníku 

sportovního zařízení lze poskytnout náhradu ve formě věcného plnění ve srovnatelném 

rozsahu a kvalitě. V ustanovení § 7a jsou potom stanoveny povinnosti vlastníka 

sportovního zařízení, vlastník musí především vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve 

kterém stanoví pravidla pro vstup návštěvníků do sportovního zařízení a pravidla 

chování návštěvníků a pořadatelů sportovních akcí. 

 

Vlastnické právo je v některých uvedených případech omezeno veřejným užíváním, 

které spočívá buď  v obecném užívání, nebo v užívání zvláštním. Jde o užívání 

pozemků odpovídající jejich účelovému určení předem neomezeným okruhem 

uživatelů. Právní možnost obecného užívání vzniká přímo ze zákona, jeho obsah může 

být stanoven pozitivně nebo vyplývat z různých veřejnoprávních omezení nebo nemusí 

být v právním předpise vůbec specifikován. V tom případě lze dovodit, že musí jít o 

užívání obvyklé vzhledem k účelovému určení pozemku. Musí jít o takové užívání 

určitým uživatelem, které nevylučuje užívání ostatními uživateli. Užívání, které by nad 

obvyklou míru omezovalo ostatní uživatele, by bylo užíváním zvláštním nebo by mohlo 

být zakázaným jednáním. Meze obecného užívání vyplývají ze zákona, vedle toho může 

být obecné užívání omezeno nebo vyloučeno rozhodnutím státního orgánu. Oprávnění 

ke zvláštnímu užívání vzniká pro určitého konkrétního uživatele na základě rozhodnutí 

                                                 
91 Vaníček, Z.: Zákon o elektronických komunikacích. Komentář. Praha: Linde. 2008. str. 322-330 
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státního orgánu. V povolení je vymezen konkrétní uživatel a dále stanovena doba a 

způsob zvláštního užívání, další zvláštní podmínky užívání může stanovit zákon. 

Předmětem veřejného užívání jsou především následující statky: voda, pozemní 

komunikace, veřejná prostranství, krajina, les, ovzduší, některé druhy energií.  

Obecné užívání lesa je upraveno v §19 LesZ, obecné nakládání s vodami je 

upraveno zejména v § 6 a v § 50 VodZ, vodní zákon (VodZ) zná i zvláštní nakládání 

s vodami. Vodoprávní úřad může obecné nakládání ve veřejném zájmu upravit, omezit, 

popř. zakázat. Zvláštní užívání je v zákoně vyjádřeno jako nakládání s povrchovými a 

podzemními vodami na základě povolení vodoprávního úřadu (§ 8 VodZ). Obecné a 

zvláštní užívání pozemních komunikací je upraveno v PozKom, ale také nepřímo 

vyplývá z předpisů upravujících pravidla provozu na pozemních komunikacích. Týká se 

především dálnic, silnic a místních komunikací. Zvláštním užíváním pozemních 

komunikací je užívání jiným než obvyklým způsobem (např. přeprava zvlášť těžkých 

nebo rozměrných předmětů) anebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. 

k pořádání sportovních akcí nebo pro audiovizuální tvorbu).92 

 

Na tomto místě je vhodné též zmínit otázku náhrady za odnětí a nucené omezení 

vlastnického práva, i když půjde pouze o  naznačení problematiky náhrady, která by 

svým rozsahem vystačila na vlastní kapitolu. Článek 11 odst. 4 Listiny říká, že 

vyvlastnění či nucené omezení vlastnického práva je možné za náhradu. „To však 

neznamená, že každé nucené omezení vlastnického práva musí být spojeno s náhradou. 

Ve stejném článku Listiny (odst. 3) je totiž uvedeno, že vlastnictví nesmí být zneužito 

na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, a že 

výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou 

zákonem. Jedná se o povinnosti vlastníka stanovené zvláštními zákony, které nezasahují 

do vlastnického práva z vnějšku, ale jsou jeho vnitřní součástí. Za takováto omezení by 

proto vlastníkovi náhrada příslušet neměla. Přesnější, resp. zcela jednoznačné určení 

hranice pro omezení vlastnického práva za náhradu a bez náhrady, se však zatím české 

legislativě nepodařilo nalézt.“93  

Typickým příkladem, kdy vlastníku pozemku náleží náhrada, je vyvlastnění či 

nucené omezení vlastnictví, které proběhne na základě vyvlastňovacího zákona (VyZ), 
                                                 
92 Hendrych, D., a kol.: Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck. 2009. str. 325 - 338 
93 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.2007. str. 78-79 
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což vychází z § 10 až § 14 VyZ. Náhrada za nucené omezení vlastnického práva by 

měla být poskytnuta i tehdy, je-li jeden vlastník omezen a druhý nikoli, či je-li jeden 

vlastník omezen ve větším rozsahu. Některá ustanovení předpisů z oblasti životního 

prostředí výslovně stanoví, kdy je možné poskytnout finanční kompenzaci za omezení 

vlastnického práva. Ve většině případů ovšem na tuto finanční kompenzaci není právní 

nárok, a proto záleží jen na vůli rozhodujícího orgánu, zda ji přizná, či nikoli. Například 

na základě ustanovení § 69 ZoPK je možné poskytnou finanční příspěvek v rámci 

dohody k provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody nebo dohody o způsobu 

hospodaření ve zvláště chráněných územích či ptačích oblastech nebo osobě, která 

provede náhradní ochranné opatření podle § 49 či 50 ZoPK.94 Podle vodního zákona 

(VodZ) náleží vlastníkům pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů 

náhrada za prokázané omezení užívání těchto pozemků či staveb. Pokud nedojde 

k dohodě o poskytnutí náhrady, rozhodne o jednorázové náhradě soud. Ustanovení § 

102 VodZ stanoví, kdy stát může poskytnout finanční prostředky k úhradě výdajů na 

opatření ve veřejném zájmu. Pravidla pro poskytování těchto finančních prostředků 

stanoví každoročně vláda, na tyto finanční prostředky ovšem není právní nárok. Zákon 

o ochraně zemědělského půdního fondu (ZoZPF) umožňuje vlastníkovi pozemku 

požádat Státní fond životního prostředí České republiky o poskytnutí příspěvku na 

zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z opatření, které vlastníkům uložily 

orgány ochrany ZPF. Lesní zákon (LesZ) přiznává náhradu zvýšených nákladů 

vlastníkům lesů zvláštního určení, pokud jsou povinni strpět omezení hospodaření 

v nich. Stát také podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo finančních 

příspěvků podle § 46 LesZ. 

Náhrada je poskytována peněžitým plněním nebo navrácením v původní stav 

(naturální restituce). Pokud je náhrada poskytována peněžitým plněním, postupuje se 

podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 

Oceňování pozemků se liší podle toho, o jakou kategorii pozemku se jedná. Pro účely 

oceňování se pozemky člení na pozemky stavební, lesní, pozemky evidované jako vodní 

nádrže a vodní toky a tzv. jiné pozemky. Stavební pozemek se oceňuje násobkem 

výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec. 

Zemědělský pozemek se oceňuje cenou stanovenou výnosovým způsobem podle 
                                                 
94 Miko, L., Borovičková, H. a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck. 2007. str. 275 
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bonitovaných půdně ekologických jednotek. Vliv na cenu zde má poloha zemědělského 

pozemku a další vlivy, které působí na jeho využitelnost pro zemědělskou výrobu. Lesní 

pozemek se oceňuje výnosovým a porovnávacím způsobem podle plošně převládajících 

souborů lesních typů. Pozemky vodních toků, vodních nádrží a jiné pozemky se oceňují 

podle stanovených vyhlášek.95  

Shrneme-li problematiku poskytování náhrad za omezení vlastnictví, pak by obecně 

náhrada neměla být poskytována, vyplývá-li omezení z charakteristické vlastnosti 

vlastnictví - povinnosti nerušit ve výkonu práva ostatní vlastníky, nejde tu totiž o 

kompenzaci žádných nerovných podmínek. Náhrada se většinou neposkytuje ani 

v případě tzv. sousedských vztahů, protože omezení je tu založeno na principu 

vzájemnosti. Naopak za omezení či odnětí vlastnictví uložené konkrétní osobě či 

okruhu osob rozhodnutím státního orgánu by náhrada příslušet měla. Zda za omezení 

vlastnického práva přísluší náhrada nebo jde o omezení bez náhrady, není v našem 

právním řádu stanoveno komplexně a uceleně, vodítkem při řešení této otázky je čl. 11 

odst. 3 a odst. 4 a čl. 35 odst. 3 Listiny. Je zřejmé, že stanovení hranic, kdy náhradu 

poskytnout a kdy ne, bude velmi obtížné, a proto by bylo vhodné přijmout rámcovou 

zákonnou úpravu, která by vymezila společné zásady pro poskytování náhrad. 

 

3.3  Zásahy do vlastnického práva vyplývající z právního úkonu 

vlastníka  

K dobrovolnému omezení nebo k  dobrovolnému převodu vlastnického práva 

k pozemku, může dojít také na základě právního úkonu samotného vlastníka. Vlastník 

může právním úkonem založit věcněprávní vztah nebo závazkověprávní vztah. Takto 

rozlišujeme práva věcná a právo závazkové. Věcná práva jsou zpravidla chápána jako 

párová kategorie s právem závazkovým. Věcná práva se liší od závazkového tím, že 

oprávněnému subjektu poskytují tzv. přímé nebo bezprostřední právní „panství“ nad 

věcí. To znamená, že na rozdíl od závazkových práv, která vždy předpokládají určitý 

relativní právní vztah oprávněného subjektu k jinému subjektu, věcná práva jsou 

vztahem osoby k věci. Dále se věcná práva od závazkového práva liší především svou 

absolutní povahou (působí erga omnes) a také tím, že povinnost odpovídající věcným 

právům spočívá především v opomenutí nějakého chování, resp. ve strpění nějakého 
                                                 
95 Karfík, J., Karfíková M., Spáčil, J.: Pozemky a právo. Praha: Orac. 2001. str. 86-92 
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chování jiného subjektu věcného práva. A dále se závazková práva liší předmětem 

věcného práva, kterou je věc hmotná (s výjimkou zástavního práva). Věcná práva 

třídíme na dvě skupiny: právo vlastnické (o němž již bylo pojednáno výše) a věcná 

práva k věci cizí.96 

 

3.3.1  Obligace 

Závazky (obligace) ze smluv jsou jednotlivá práva a povinnosti, která vyplývají 

z konkrétní smlouvy uzavřené mezi jednotlivými stranami. Vlastník tím, že uzavírá 

smlouvu se svým kontrahentem, buď dobrovolně přenechává své vlastnické právo k 

pozemku jiné osobě, nebo omezuje své vlastnické právo k pozemku. Pokud omezuje 

své vlastnické právo, omezuje buď své právo užívat dotčený pozemek, anebo právo 

s pozemkem volně nakládat. Vlastník může omezit své právo užívat pozemek v plné šíři 

či částečně. Buď se zaváže k tomu, že pozemek nebude užívat vůbec (např. pozemek 

pronajme) nebo se zaváže k tomu, že strpí užívací právo jiného na svém pozemku 

(například se zaváže ve smlouvě strpět průchod osob přes svůj pozemek). Takto může 

vlastník pozemku omezit své vlastnické právo zejména smlouvou nájemní či výpůjčkou, 

ale také inominátní smlouvou.  

Kupní smlouvou vlastník své pozemkové vlastnictví převádí na jinou osobu. Kupní 

smlouva je nejčastějším způsobem převodu vlastnického práva k  pozemku 

z prodávajícího na kupujícího. Je upravena v § 588-610 OZ. Pokud jde o uzavření kupní 

smlouvy je pro ni nezbytná písemná forma, musí obsahovat stanovené náležitosti a aby 

vlastnické právo přešlo na kupujícího, musí být povolen vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. K převodu vlastnického práva může dále dojít směnnou smlouvou, 

na kterou se přiměřeně užijí ustanovení o kupní smlouvě, či smlouvou darovací (§ 628 

až § 630 OZ).  

Nájemní smlouvou omezuje vlastník pozemku své oprávnění užívat pozemek a také 

jej držet. Obecnou úpravu nájemní smlouvy najdeme v § 663 až § 684 OZ. Nájemní 

smlouvou přenechává pronajímatel za úplatu nájemci pozemek, aby ho dočasně (ve 

sjednané době) užíval nebo z něho bral užitky.  Na nájemce se přenáší nejen práva, ale 

také povinnosti, které vyplývají z jednotlivých zákonů, z rozhodnutí státního orgánu 

                                                 
96 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo1. 4., aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: ASPI. 2005. str. 309-310 
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nebo povinnosti, ke kterým se zavázal vlastník pozemku.  Nájemce při užívání pozemku 

však nemůže mít více práv než vlastník. Pojmovými znaky nájmu pozemku jsou: 

� Přenechání pozemku do užívání. Způsob užívání si strany stanoví ve 

smlouvě, pokud ne, pak se bude jednat o způsob užívání přiměřený povaze 

věci, tedy účelovému určení pozemku. 

� Pozemek jako věc individuálně určená. Nejvyšší soud v této souvislosti 

vyslovil právní názor, že věcí v právním smyslu může být i pozemek (v 

katastru nemovitostí parcelním číslem neoznačený), který je pouze částí 

parcely, přičemž převádět lze jen pozemky geometricky a polohově určené, 

zobrazené v katastru nemovitostí a označené katastrálním číslem.97 

Předmětem nájmu tudíž může být pozemek, který je parcelou, ale může to 

být i pozemek, který je jinak individuálně určen, jako část parcely nebo více 

parcel. „Pronajmout lze pozemky bez zřetele na jejich vlastnictví a účelové 

určení a rovněž tak není omezena výměra pozemku, který lze 

pronajmout.“98 Výjimkou je již zmiňovaný zákaz nájmu a podnájmu 

státního lesa za účelem hospodaření v lese.  

� Dočasnost je dalším znakem nájemní smlouvy. Strany si sjednají délku 

užívání nebo vyplyne z účelu užívání, byl-li nájem sjednán na dobu 

neurčitou.  

� Úplatností se nájemní smlouva liší od výpůjčky. Výše nájemného je 

stanovena ve smlouvě, pokud toto ujednání smlouva postrádá je nájemce 

povinen platit obvyklé nájemné v době uzavření smlouvy. U zemědělských 

pozemků se nájemné platí půl roku zpětně, vždy k 1. dubnu a k 1. říjnu, u 

ostatních pozemků vždy zpětně každý měsíc. 

Nájem může také výjimečně vzniknout na základě zákona.99 Analýza tohoto 

způsobu vzniku nájmu by patřila do kapitoly 3.2, protože jde o omezení pozemkového 

vlastnictví ze zákona, avšak na existenci tohoto institutu je zde z důvodu rozsahu této 

práce pouze upozorněno. 

                                                 
97 Rozsudek NS ČR ze dne 28. 2. 2006 sp. zn. 30 Cdo 3109/2005 
98 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.2007. str. 94 
99 Nájem ze zákona může vzniknout na základě § 22 zákona o půdě (zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku) 
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Výpůjčka je upravena v § 659 až 662 OZ. Půjčitel se ve smlouvě o výpůjčce 

zavazuje předat pozemek vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému užívání a vypůjčitel se 

zavazuje pozemek vrátit. Půjčitel je povinen předat pozemek ve stavu způsobilém 

k řádnému užívání a vypůjčitel je oprávněn a zároveň povinen užívat pozemek 

v souladu s jeho účelovým určením, s podmínkami smlouvy a chránit pozemek před 

poškozením. Na rozdíl od nájmu není vypůjčitel oprávněn přenechat pozemek do 

užívání jiné osobě, nestanoví-li smlouva jinak. Doba výpůjčky je určena dohodou. Po 

jejím uplynutí je vypůjčitel povinen pozemek vrátit, musí jej vrátit i dřív, pokud jej již 

nepotřebuje. Půjčitel může požadovat vrácení pozemku před skončením stanovené 

doby, jestliže by zjistil, že vypůjčitel neužívá pozemek řádně nebo užívá v rozporu 

s účelem výpůjčky a mimo rámec jeho účelového určení. 

Od věcněprávního omezení vlastníka se smluvní omezení liší jeho časově 

omezeným trváním (po dobu platnosti smlouvy) a také svým relativním charakterem. 

Nejvyšší soud v této souvislosti vyslovil právní názor, že smlouva o doživotním užívání 

nemovitosti je nepojmenovanou smlouvou, obligačním závazkem, která nemá 

věcněprávní účinky. To znamená, že právo věc užívat a povinnost takové užívání strpět 

nepřechází s vlastnictvím věci na nového vlastníka. Proto nelze ani analogicky 

posuzovat zánik práva vzniklého z takové smlouvy podle ustanovení o zániku práva 

odpovídajícímu věcnému břemeni. Práva a povinnosti podle uvedené smlouvy 

nezanikají odvoláním souhlasu vlastníka nemovitosti s užíváním nemovitosti, ale pouze 

tehdy dojde-li k tomu způsobem, který zákon stanoví.100 

Ve srovnání s návrhem nového občanského zákoníku zjistíme, že návrh upravuje 

smlouvy o přenechání věci k užití jinému v § 1917 a n. o něco podrobněji než platný 

občanský zákoník (OZ). Samostatně upravuje výprosu, což je v podstatě výpůjčka na 

dobu neurčitou bez stanovení účelu, ke kterému se má pozemek užívat. Kdo pozemek 

výprosníkovi takto přenechá, může kdykoli požadovat jeho vrácení a výprosník je 

povinen jej vrátit. Výpůjčka a nájem v návrhu nového občanského zákoníku se nijak 

zásadně neliší od stávající platné úpravy. 

 

 

 

                                                 
100 Rozsudek NS ČR ze dne 31. 3. 2004 sp. zn. 22 Cdo 2402/2003 
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3.3.2 Věcná práva k věci cizí  

Věcnými právy k věci cizí, které mohou omezovat pozemkové vlastnictví, jsou 

právo zástavní a podzástavní a věcná břemena. Je nutné zdůraznit, že tato věcná práva 

mohou vzniknout přímo ze zákona, na základě zákona rozhodnutím státního orgánu 

anebo právním úkonem vlastníka pozemku. A tudíž by bylo možné tuto problematiku 

zařadit i do kapitoly 3.2.  

Právo zástavní podle ustanovení § 152 OZ slouží k zajištění pohledávky pro případ, 

že dluh, který pohledávce odpovídá, nebude včas splněn, v tomto případě lze dosáhnout 

uspokojení ze zástavy. Zástavním právem k pozemku může být zajištěna pohledávka 

peněžitá i nepeněžitá. Zástavní právo k pozemku může vzniknout na základě písemné 

smlouvy, soudem schválené dohody o vypořádání dědictví, rozhodnutím soudu nebo 

správního úřadu nebo také ze zákona. Vzniká však zásadně až vkladem do katastru 

nemovitostí. Zástavní právo působí vůči každému pozdějšímu vlastníku takto 

zastaveného pozemku. Pokud dlužník svůj dluh nesplní řádně a včas, má zástavní 

věřitel právo na uspokojení z výtěžku zpeněženého pozemku, přičemž pozemek lze 

zpeněžit na návrh zástavního věřitele ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem. 

Zanikne-li zástavní právo k pozemku, jedním ze způsobů uvedených v § 170 OZ, 

provede se jeho výmaz z katastru nemovitostí. Podle § 173 OZ vznikne podzástavní 

právo, zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem, jestliže zástavou je 

pozemek. I zde je nutný zápis do katastru nemovitostí. Souhlasu vlastníka není třeba, 

ovšem vůči němu se podzástavní právo stává účinným, až když mu byl jeho vznik 

oznámen. 

Věcná břemena, která upravuje občanský zákoník (OZ) v § 151n až § 151p, 

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 jeho práv, neboť je v nich obsažena 

povinnost něco strpět, něčeho se zdržet anebo něco konat. Z pohledu oprávněné osoby 

se jeví jako oprávnění vůči vlastníku nemovitosti, aby v její prospěch něco plnil. Věcné 

břemeno jako omezení vlastníka je vždy spojeno s určitou nemovitostí. Právo plynoucí 

z věcného břemene je spojeno buď s vlastnictvím nemovitosti (věcná břemena ad rem) 

nebo s určitou osobou (věcná břemena ad personam). Povinnosti z věcných břemen ad 
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rem přechází na nabyvatele pozemku, ale oprávnění z věcných břemen ad personam 

jsou vázána jen na tuto osobu a nemohou přejít na žádnou jinou osobu. Věcná břemena 

vznikají následujícími způsoby: 

� Písemnou smlouvou, kterou je oprávněn uzavřít zásadně vlastník pozemku. 

Dohoda vlastníků pozemku o zřízení věcného břemene k pozemku vyžaduje 

notářsky ověřené podpisy, v konečné fázi je podkladem pro řízení před 

katastrem nemovitostí, do kterého se nově vzniklé věcné břemeno vkládá.101 

Jestliže nebyl do tří let od uzavření smlouvy podán návrh na vklad do 

katastru nemovitostí, platí nevyvratitelná právní domněnka, že účastníci od 

smlouvy odstoupili.  

� Ze zákona, a to buď přímo ex lege ke dni účinnosti zákona (např. vstup 

každého na lesní pozemky nebo vstup určitých osob na pobřežní pozemky) 

nebo až poté, kdy nastanou právní skutečnosti zákonem stanovené. O 

některých věcných břemenech vznikajících na základě zákona bylo 

pojednáno v kapitole 3.2. 

� Rozhodnutím příslušného orgánu, kterým je buď soud, nebo správní úřad. 

Soud rozhoduje o zřízení věcného břemene v souvislosti se zrušením a 

vypořádáním spoluvlastnictví podle § 142 odst. 3 OZ (popř. při vypořádání 

společného jmění manželů), při řešení neoprávněné stavby podle § 135c 

odst. 3 OZ, zůstane-li stavba ve vlastnictví stavebníka a při zřízení práva 

cesty pro vlastníka stavby podle § 151o OZ, není-li vlastník stavby 

vlastníkem přilehlého pozemku a jeho přístup ke stavbě nelze zajistit jinak. 

O zřízení věcného břemene rozhodují i správní úřady, a to vyvlastňovací 

úřad v řízení o vyvlastnění a pozemkový úřad při rozhodování o vydání 

nemovitosti v restituci a při rozhodování o schválení návrhu pozemkových 

úprav.102 

� Děděním na základě závěti nebo dohodou dědiců, která musí být schválena 

soudem.  

� Vydržením práva odpovídajícího věcnému břemeni, za podmínek stejných 

jako při vydržení vlastnického práva.  

                                                 
101 Věcné břemeno vzniká až okamžikem zápisu do katastru nemovitostí. Účinky vkladu nastávají ke dni 
podání návrhu katastrálnímu úřadu. 
102 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.2007. str. 76 
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Věcná břemena zanikají ze zákona (např. dojde-li u pozemku k trvalé ztrátě jeho 

užitných vlastností), rozhodnutím soudu (vznikne-li hrubý nepoměr mezi omezením 

vlastníka a výhodou oprávněného), na základě smlouvy za stejných podmínek jako při 

vzniku věcného břemene, smrtí fyzické nebo zánikem právnické osoby, je-li oprávnění 

z věcného břemene vázáno na tuto osobu, dále též uplynutím doby, bylo-li věcné 

břemeno zřízeno na dobu určitou, splynutím povinností a oprávnění z věcného břemene 

u jedné osoby a splněním rozvazovací podmínky, na níž byl vázán zánik věcného 

břemene.103 

V našem právním řádu plní věcná břemena nezastupitelnou roli v možnosti omezit 

pozemkové vlastnictví. S rostoucí populací je totiž třeba mnohem častěji využívat 

pozemky k více účelům. Právě proto se návrh nového občanského zákoníku podrobně 

zabývá otázkou věcných břemen. Vrací se ke klasickému rozdělení věcných břemen na 

služebnosti a reálná břemena. Služebnosti jsou upraveny v § 1076 a n. Služebnost může 

být zřízena k jakékoli věci, movité i nemovité, a její podstatu tvoří povinnost vlastníka 

zatížené věci něco strpět (např. při právu stezky vlastník trpí chůzi dalších osob přes 

služebný pozemek) nebo se něčeho zdržet (např. při zákazu zvýšení stavby nemůže 

vlastník pozemku vykonávat v rozsahu omezení vlastnické právo, jak by mu jinak 

náleželo). Charakteristickým znakem služebnosti je fakt, že vlastník služebné věci 

zůstává pasivní (buď trpí výkon práva jinou osobou, anebo opomíjí výkon práva 

vlastního). Nicméně může dojít k tomu, že se zřízením služebnosti budou spojena i 

určitá vedlejší plnění vlastníka služebné věci (např. povinnost údržby cesty). Vlastník 

může také zřídit podle § 1077 na svém pozemku služebnost pro jiný svůj pozemek, což 

bude praktické pro předběžnou úpravu poměrů mezi jednotlivými pozemky, než některé 

z nich přejdou do cizích rukou, zejména při zamýšleném zcizení, kdy odpadnou obtíže 

při jednání mezi smluvními stranami. Služebnosti návrh dělí na pozemkové a osobní, 

přičemž uvádí demonstrativní výčet typických pozemkových služebností v § 1086 až § 

1102 a zároveň je charakterizuje. Osobní služebnosti (právo užívací, právo požívací a 

služebnost bytu) jsou upraveny v § 1103 až § 1120. 

Úpravu reálných břemen obsahují § 1125 až 1130. Reálné břemeno zakládá 

vlastníku věci dočasnou povinnost k plnění s tím, že nebude-li plněno, přemění se právo 

z reálného břemene v oprávnění na peněžitou náhradu, kterou je možné vymáhat soudně 

                                                 
103 Drobník, J.: Základy pozemkového práva. Praha: Eva Roztoklová – IFEC.2007. str. 76-77 
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či za pomoci exekutora. Reálná břemena jsou tedy charakteristická dočasností a 

vykupitelností a také tím, že zavazují vlastníka zatížené věci k nějakému konání. 

Navrhovaná rozsáhlá úprava věcných břemen a její klasické dělení na služebnosti a 

reálná břemena bude jistě pozitivním přínosem pro náš právní řád, který umožní jasné 

řešení této problematiky. 
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4. Ochrana před neoprávněnými zásahy do pozemkového 

vlastnictví  

Neoprávněný zásah je takový zásah, který je v rozporu se zákonem či zákon 

obchází nebo překračuje jeho meze. V předešlé kapitole byly zmíněny zásahy, které 

jsou oprávněné, jsou v souladu se zákonem, zákon takový zásah umožňuje, ovšem 

předpokladem je vždy splnění určité podmínky či podmínek, aby takový zásah byl 

oprávněný. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, má vlastník pozemku právo domáhat 

se ochrany.  

Ochranu pozemkového vlastnictví můžeme pojímat ve dvojím smyslu, v širším 

smyslu rozumíme pod ochranou pozemkového vlastnictví vše, co přispívá k tomu, aby 

nedocházelo k neoprávněným zásahům do tohoto vlastnictví. Protože je půda prostorově 

determinovaná, půjde především o „dobré sousedské vztahy“. V užším smyslu chápeme 

pod ochranou pozemkového vlastnictví právní prostředky, které lze použít v případě, že 

je konkrétní pozemkové vlastnictví ohroženo nebo již přímo porušeno konkrétním 

protiprávním zásahem, a které směřují k tomu, aby tento stav porušení práva byl 

odstraněn, nebo aby byly řešeny důsledky, které tímto neoprávněným zásahem vznikly. 

Vlastnictví je základním a absolutním právem pozemkového vlastníka a jako takové je 

ve své podstatě chráněno již právními předpisy nejvyšší právní síly, konkrétně Listinou, 

která ve svém čl. 11 odst. 1 větě druhé stanoví, že vlastnické právo všech vlastníků 

požívá stejné ochrany, a zároveň se podle čl. 36 může každý, včetně vlastníka pozemku, 

domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve 

stanovených případech u jiného orgánu. Ochrana pozemkového vlastnictví je dále 

realizována na jedné straně normami soukromého práva, v případě, že dojde 

k neoprávněnému zásahu do práva pozemkového vlastníka zakotveného v normě 

soukromého práva, a na druhé straně normami veřejného práva, když dojde k porušení 

veřejně chráněného zájmu. 

 

4.1 Soukromoprávní ochrana pozemkového vlastnictví 

Pod soukromoprávní ochranou rozumíme ochranu pozemkového vlastnictví, kterou 

vlastníku pozemku poskytuje občanský zákoník (OZ). Ustanovení § 126 odst. 1 OZ 

vyjadřuje, že vlastnictví je chráněno zákonem proti všem neoprávněným zásahům. 
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V případě soukromoprávní obrany má tedy dotčená osoba možnost využít prostředky 

ochrany poskytované občanským zákoníkem (OZ), může podat soukromoprávní žalobu 

k věcně a místně příslušnému soudu, využít specifické ochrany před zřejmým zásahem 

do pokojného stavu či institutu svépomoci.  

 

4.1.1 Soudní ochrana pozemkového vlastnictví  

Vlastník může bránit své pozemkové vlastnictví především tak, že podá žalobu u 

věcně a místně příslušného soudu104. Náš právní řád zná především dvě vlastnické 

žaloby na plnění (žalobu reivindikační a žalobu negatorní), které slouží k ochraně 

pozemkového vlastnictví. Vlastnické žaloby opravňují vlastníka, popř. jiné osoby 

vynutit realizaci svého subjektivního práva proti vůli povinného subjektu 

prostřednictvím orgánů státní moci. Slovy procesního práva tedy žalobce požaduje 

ochranu svého tvrzeného subjektivního hmotného práva. Termín vlastnické žaloby má 

původ v římském právu a vychází z dávno opuštěného pojetí žaloby. Dnes tento pojem 

nemá jiné opodstatnění než to, že je tradičně užíván.105 Vlastník má právo na ochranu 

proti tomu, kdo neoprávněně zasahuje do jeho vlastnického práva, především má právo 

domáhat se vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje, což je u pozemkového 

vlastnictví modifikováno formou vyklizení pozemku, protože již z podstaty samé nelze 

pozemek vydat, ale pouze vyklidit. V důsledku neoprávněného zásahu do vlastnického 

práva vznikne rušícímu subjektu sekundární povinnost vedle původní primární 

povinnosti zdržet se zásahů do vlastnického práva. Je možno tedy říci, že pod pojmem 

vlastnické žaloby se skrývá relativní právo vlastníka vůči narušiteli, jehož obsahem je 

povinnost narušitele se zdržet dalšího rušení a odstranit nastalé důsledky.106 Základní 

podmínkou pro úspěch jakékoli vlastnické žaloby ovšem je to, aby žalobce, který se 

domáhá ochrany svého vlastnického práva, skutečně prokázal, že je vlastníkem 

pozemku, o který se vede spor, a že není omezen ve svých právech, právě pokud jde o 

zásah, proti němuž se dovolává ochrany. Z úspěšného prokázání vlastnictví ještě ale 

nevyplývá, že žalobcův nárok na požadovanou ochranu je opodstatněn. Žalovaný totiž 

                                                 
104 Věcná příslušnost se určí za pomocí § 9 OSŘ a místní příslušnost bude dána § 88g OSŘ, tedy 
příslušný bude soud, v jehož obvodu se pozemek nachází. 
105 Spáčil, J.: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. str. 7 
106 Spáčil, J.: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. str. 9 
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může mít právo na užívání pozemku anebo právo na zasahování do práv vlastníka, které 

převažuje nad samotným vlastnickým právem a které způsobí, že vlastníkova žaloba 

nebude mít v konkrétním případě úspěch.107  

Reivindikační žaloba je žaloba na vydání (vyklizení) věci (pozemku). Vlastník 

uplatňuje právo na vyklizení pozemku proti tomu, kdo má pozemek ve faktické moci 

(držbě nebo detenci) bez právního důvodu. V případě, že je reivindikační žaloba 

uplatněna důvodně, existuje mezi žalujícím vlastníkem a žalovaným hmotněprávní 

relativní vztah, jehož obsahem je povinnost žalovaného vyklidit pozemek a právo 

žalobce vyklizení požadovat.108 Předpoklady úspěšnosti reivindikační žaloby spočívají 

ve třech okolnostech. Především musí být prokázáno žalobcovo vlastnické právo 

(výpisem z katastru nemovitostí), dále musí být žaloba uplatněna proti tomu, kdo má 

skutečně pozemek ve své faktické moci a konečně musí být prokázáno, že žalovaný tak 

činí neprávem. 

Negatorní žalobou (žalobou zápůrčí) se vlastník domáhá ochrany svého 

vlastnického práva proti takovým neoprávněným zásahům, které spočívají v jiném 

rušení, než v neoprávněném zadržování jeho pozemku. Obecně půjde o to, že někdo 

jiný vlastníka omezuje ve výkonu jeho vlastnického práva. Proto negatorní žaloba bude 

znít na zákaz určitého chování, kterým je vlastník ve svých právech rušen. Žalobce 

v řízení před soudem musí prokázat své vlastnické právo k pozemku a neoprávněnost 

zásahů. Neoprávněný zásah může spočívat v jednom jediném uskutečněném konání, 

jehož následky, a tedy neoprávněný stav trvají, ale může také spočívat v opakujícím se 

jednání, které v určitém čase tvoří jednotu. Ovšem podmínkou úspěšnosti negatorní 

žaloby není, aby neoprávněný zásah ještě trval, aby byl soustavný, dokonce ani nemusí 

zanechat určité právní následky. Proto není vyloučeno, aby negatorní žaloba byla 

podána i na základě jednoho činu, kterým bylo zasaženo do výkonu vlastnického práva, 

a to proto, že opakování takového zásahu nelze vyloučit.109 Na straně druhé však 

negatorní žaloba není určena k ochraně před hrozící škodou. Pokud škoda hrozí, použije 

se ustanovení § 417 OZ, které stanoví, že komu hrozí škoda, je povinen k jejímu 

odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Jde-li o vážné 

                                                 
107 Takováto oprávnění žalovaného byla uvedena v kapitole třetí. 
108 Spáčil, J.: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. str. 11 
109 Holub, M., Pokorný, M., Borovský, J.: Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: Linde. 
2002. str. 60 
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ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené 

opatření k odvrácení hrozící škody. V případě, že škoda již vznikla, může vlastník podat 

žalobu na náhradu škody. 

Zvláštním druhem negatorní žaloby je žaloba podle § 127 odst. 1 OZ, tedy žaloba 

podaná při řešení sousedských sporů. Soudní ochrana při sousedských sporech se děje 

většinou formou předběžných opatření.110 Žalobou se lze domáhat jen uložení 

povinnosti zdržet se přesně vymezeného rušení. Zvláštním případem negatorní žaloby je 

i žaloba o vydání plodů a užitků pozemku, v tomto případě se však přihlíží k dobré víře 

toho, kdo si užitky přisvojil. 

Náš právní řád zná ještě další žaloby, které slouží jako prostředek ochrany 

pozemkového vlastnictví. Určovací žaloba je upravena v § 80 písmeno c) OSŘ. Touto 

žalobou se lze domáhat toho, aby soud určil, zda tu daný právní vztah nebo právo je či 

není, za podmínky, že má na tomto určení žalobce naléhavý právní zájem. Jde o institut 

občanského procesního práva, pro který není rozhodující hmotněprávní legitimace 

účastníků. Určovací žalobu může podat i ten, kdo není subjektem hmotněprávního 

vztahu, který má být určen. Tato žaloba má místo jen tam, kde jde o preventivní 

ochranu práva, nikoli tam, kde právo již bylo porušeno.111 Naléhavý právní zájem na 

určení vlastnického práva k pozemku je dán i tehdy, pokud žalobce chce dosáhnout 

změny zápisu v katastru nemovitostí. „Změny v katastru nemovitostí lze provádět jen na 

základě rozsudků o určení vlastnického práva, nikoli na základě rozsudků na plnění… 

Rozsudek o určení vlastnictví není závazný pro třetí osoby, které nebyly účastníky 

řízení, vede však k odstranění duplicity záznamů v katastru nemovitostí… Žaloba na 

určení vlastnictví musí směřovat proti všem, kteří jsou jako vlastníci nemovitosti 

v katastru zapsáni.“112 Naléhavý právní zájem má i vlastník pozemku, na kterém je 

umístěna stavba ve vlastnictví jiné osoby.113 Podobně bude mít i nájemce pozemku, na 

kterém je umístěna stavba, ke které má vlastnické právo, naléhavý právní zájem na 

určení vlastníka pozemku. Pokud žalobce naléhavý právní zájem neprokáže, soud 

žalobu zamítne, meritorně se jí vůbec nebude zabývat. 

                                                 
110 Schelleová, I.: Sousedské spory a paragrafy. Brno: Computer Press. 2007. str. 35 
111 Spáčil, J.: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. str. 24 
112 Spáčil, J.: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck. 
2005. str. 30-31 
113 Rozhodnutí NS sp. zn. 24 Cdo 294/98 
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Žaloba na určení hranic pozemků přichází v úvahu tehdy, je-li potřeba vyřešit spor 

o to, kudy hranice pozemku probíhají. Většinu hraničních sporů lze dnes vyřešit 

prostředky souvisejícími s vedením katastru nemovitostí, a to včetně nového vyměření 

hranic, dochází-li k jejich porušení právě proto, že se jejich konkrétní průběh stal 

sporným. Soudní praxe zastává názor, že nelze žalovat na určení průběhu hranic 

pozemků. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR114, je-li podána žaloba na určení 

hranice mezi pozemky, která je však za pomoci znalce objektivně zjistitelná, je nutné 

vhodným procesním poučením vést žalobce ke změně žalobního petitu tak, aby 

odpovídal § 126 OZ (žaloba na vyklizení pozemku), případně § 80 písm. c) OSŘ 

(žaloba určovací), ovšem s požadavkem na určení vlastnictví k přesně specifikované 

části pozemku. „Dochází-li ze strany žalovaného k  neoprávněným zásahům do 

vlastnického práva žalobce k pozemku v důsledku nejasné hranice mezi sousedními 

pozemky, může se žalobce domáhat ochrany svého vlastnického práva žalobou na 

zdržení se užívání pozemku žalobce, případně jeho části, žalovaným.“115 

Zvláštním druhem žalob jsou i žaloby podle ustanovení § 135c OZ, jimiž se řeší 

situace, kdy na cizím pozemku postavila stavbu k tomu neoprávněná osoba. Soud buď 

rozhodne o odstranění stavby na náklady toho, kdo stavbu zřídil nebo stavbu přikáže za 

náhradu do vlastnictví vlastníku pozemku, pokud s tím vlastník souhlasí a pokud by 

odstranění stavby nebylo účelné anebo může uspořádat poměry mezi vlastníky 

dotčených nemovitostí jinak, zejména zřídit za náhradu věcné břemeno, které je 

nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě. Na základě ustanovení § 135c OZ lze 

tedy podat různé druhy vlastnických žalob. Negatorní žalobu, kterou se sleduje 

odstranění stavby, žalobu o přikázání stavby a žalobu požadující vůči vlastníku 

pozemku zřízení věcného břemene za náhradu.116 

Vedle ochrany poskytované vlastníkovi právo umožňuje ochranu i oprávněnému 

držiteli, když v § 130 odst. 2 OZ stanoví, že oprávněný držitel má stejná práva jako 

vlastník.117 

                                                 
114 Rozsudek NS ČR ze dne 18. 3. 2003 sp. zn. 22 Cdo 2409/2002 
115 Rozsudek NS ČR ze dne 30. 5. 2002 sp. zn. 22 Cdo 1908/2000 
116 Holub, M., Pokorný, M., Borovský, J.: Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: Linde. 
2002. str. 63 
117 Chráněnému držiteli náleží především žaloba obdobná vlastníkově žalobě na vyklizení pozemku podle 
§ 126 OZ. Nejde tu však o žalobu vlastnickou, ale o žalobu posesorní (z držby). Žalobci postačí prokázat 
chráněnou držbu v době předcházející neoprávněnému zásahu, dále, že žalovaný má pozemek ve své 
faktické moci a specifikovat pozemek. Žalovaný se může bránit úspěšně tím, že prokáže své oprávnění 
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Pokud povinná strana nesplní ve lhůtě stanovené soudem svoji povinnost, stává se 

rozsudek vykonatelným. Úspěšná strana pak může podat návrh na výkon rozhodnutí. 

Výkon rozhodnutí může provést na základě exekučního titulu (vykonatelného 

rozhodnutí) soud. Je ale také možné, aby se oprávněná osoba obrátila na soudního 

exekutora, který provede nucený výkon exekučního titulu (vykonatelného rozhodnutí). 

Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v § 258 OSŘ. 

Nejčastějším způsobem výkonu rozhodnutí v našem případě bude vyklizením podle § 

340 až § 344 OSŘ. Vyklizení pozemku je vyklizením bez náhrady. K tomu vyslovil 

Nejvyšší soud právní názor, že „vyklizení pozemků přiléhajících k domu, ve kterém je 

vyklizovaný byt, nebo jiný prostor v domě, které neslouží k bydlení, nelze vázat na 

zajištění bytové náhrady.118 

Pokud učiníme srovnání soudní ochrany poskytované v návrhu nového občanského 

zákoníku, zjistíme, že návrh upravuje ochranu vlastnických práv v § 933 a n. poněkud 

obšírněji. V ustanovení § 933 a § 934 pojednává o reivindikační žalobě a v ustanovení § 

935 o žalobě negatorní. Při podání reivindikační žaloby stanoví povinnost žalobci 

dostatečně určitě identifikovat věc, která má být vydána a zároveň vylučuje vindikaci 

kvantity. Také vylučuje možnost uplatnění reivindikační žaloby, kdy nevlastník svým 

jménem zcizí věc (pozemek) další osobě, ale následně se zcizitel sám stane vlastníkem 

oné věci (pozemku). Kdyby tato možnost nebyla vyloučena, mohl by se vlastník 

domáhat vydání věci s argumentem svého právě nabytého vlastnického práva a těžit tak 

ze svého vlastního protiprávního jednání. Oproti platnému občanskému zákoníku (OZ), 

který o negatorní žalobě vůbec nemluví, ačkoli se v praxi běžně používá, upravuje 

návrh nového občanského zákoníku negatorní žalobu výslovně v § 935. Nově upravuje 

                                                                                                                                               
jako vlastník anebo že má pozemek ve své moci jako detentor na základě platné smlouvy s držitelem. 
Ovšem oprávněný držitel musí být chráněn proti neoprávněnému. 
Oprávněný držitel může využít i žaloby zápůrčí na ochranu proti neoprávněným zásahům, žaloby na 
náhradu škody a také má právo domáhat se, aby soud uložil provést opatření přiměřená k odvrácení škody 
podle § 417 odst. 2 OZ. Obrana dokládáním chráněné držby nastoupí tam, kde se chráněný držitel dostane 
do postavení, kdy proti němu někdo uplatňuje nárok na vydání pozemku. Nedokáže-li žalobce silnější 
právo na své straně, postačí žalovanému důkaz chráněné držby věci. 
K ochraně držby náleží také obdobné použití prostředků uvedených v § 5 a § 6 OZ. 
Právní ochrana je poskytnuta i detentorovi, který zpravidla vykonává obsah vlastníkova oprávnění, které 
má smluveno s oprávněným vlastníkem (popř. jiným oprávněným uživatelem věci). Detentor vykonává 
tedy své oprávnění k pozemku a je chráněn v tomto svém právu, není však chráněn samostatně jako 
detentor věci. Například kdo má právo užívání zahrady, je ve svém užívání chráněn z tohoto titulu a ne 
proto, že je detentorem zahrady. 
118 Rozsudek NS ČR ze dne 16. 5. 2006 sp. zn. 22 Cdo 1094/2006 
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návrh v § 936 také žalobu z domnělého vlastnictví (publiciánskou žalobu). Kdo drží věc 

poctivě a oprávněně, má vůči všem, kdo mají slabší právo, stejnou možnost žalovat jako 

vlastník. Stejná právní ochrana se poskytuje i tomu, kdo má věc u sebe i z jiného 

právního důvodu (např. nájem nebo výpůjčka). V podstatě jde o stejnou úpravu, jakou 

obsahuje § 126 odst. 2 OZ.  

 
4.1.2 Ochrana před zřejmým zásahem do pokojného stavu 

Ustanovení § 5 OZ upravuje zvláštní prostředek ochrany občanskoprávních práv 

(tedy i pozemkového vlastnictví), který je poskytován jiným orgánem, než soudem. Na 

rozdíl od soudní ochrany nejde v tomto případě o ochranu porušeného či ohroženého 

subjektivního občanského práva, ale o specifickou ochranu posledního pokojného stavu, 

to znamená stavu, který se fakticky vytvořil a trval natolik dlouho, že jej lze označit za 

pokojný. Vlastník pozemku se může domáhat této specifické ochrany u příslušného 

orgánu státní správy (u obecního popř. obvodního úřadu) za podmínky, že došlo ke 

zřejmému zásahu do posledního pokojného faktického (nikoli právního) stavu a tento 

orgán je povinen poskytnout ochranu. Zřejmým zásahem se rozumí zásah, který je na 

první pohled bez složitějšího zjišťování či dokonce bez provádění důkazního řízení 

poznatelný. Účelem této úpravy je zajištění rychlejší a účinnější ochrany než by tomu 

bylo v rámci ochrany soudní. Ovšem takto poskytnutá ochrana je podle výslovné úpravy 

§ 5 OZ pouze předběžná. Orgán státní správy totiž rozhoduje pouze o posledním 

pokojném stavu (nikoli o právním stavu, nejde o spor o právo) a tak je následně možné, 

nikoli však nutné, rozhodnutí soudu. Často půjde o ochranu pokojné držby pozemku 

resp. detence.119 Orgán státní správy zakáže rušiteli zásah nebo mu uloží povinnost 

obnovit předešlý faktický stav. Řízení o této zvláštní ochraně je správním řízením, které 

je upraveno SŘ.  Rozhodnutí orgánu státní správy podle § 5 OZ lze po nabytí právní 

moci vykonat buď ve správním, nebo v soudním řízení. Pokud však později v téže věci 

rozhodne pravomocně soud, který není předchozím rozhodnutím orgánu státní správy 

vázán, ztratí toto předchozí rozhodnutí účinnost.120 

Návrh nového občanského zákoníku v § 15 až §17 v podstatě přejímá dosavadní 

právní úpravu ochrany před zřejmým zásahem do pokojného stavu a pouze ji rozšiřuje o 

                                                 
119 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck. 2008. str. 84 
120 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck. 2008. str. 85 
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ustanovení, která určují lhůtu, do kdy je třeba právo na ochranu pokojného stavu 

uplatnit u příslušného orgánu a do kdy tento orgán musí rozhodnout. Zakotvením tohoto 

institutu do návrhu nebyly vyslyšeny námitky kritiků ohledně nesystémovosti pojetí § 5 

OZ, který v současné době svěřuje pravomoc rozhodovat o soukromoprávních věcech 

správnímu orgánu.  

 

4.1.3 Svépomoc  

Občanský zákoník (OZ) umožňuje v § 6 použití svépomoci. Svépomoc lze použít 

jen zcela výjimečně, pokud hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně. 

V takovém případě ho může ten, komu neoprávněný zásah bezprostředně hrozí, odvrátit 

sám. Zákon stanoví čtyři základní podmínky pro použití svépomoci: Musí jít o zásah 

neoprávněný, právo je neoprávněným zásahem bezprostředně ohroženo, svépomoc musí 

být přiměřená a musí ji vykonávat sám ohrožený. 

I svépomoc je obsažena v návrhu nového občanského zákoníku, ovšem v poněkud 

jiné koncepci. Každý ji může užít, je-li ohroženo jeho právo (již tu není požadavek 

bezprostředního ohrožení) a zároveň je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. 

Navíc hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, je každý, kdo je takto 

ohrožen, oprávněn ho odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí 

vzhledem k okolnostem jevit jako přiměřené. Návrh opouští objektivně posuzovaný 

„přiměřený způsob“ a zavádí subjektivně posuzované hledisko. Rovněž zakotvuje 

použití svépomoci k zajištění práva. Rozšíření institutu svépomoci o druhou skutkovou 

podstatu a zavedení subjektivního posuzovaní přiměřenosti při odvracení 

bezprostředního zásahu je jistě krok správným směrem, protože i svépomoc má 

v demokratických společnostech své nezastupitelné místo. 

 

4.2 Ochrana pozemkového vlastnictví poskytovaná normami veřejného 

práva 

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. 
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4.2.1 Správní ochrana 

Správní řízení bude s porušitelem zahájeno tehdy, dopustí-li se porušení norem 

správního práva, které chrání pozemkové vlastnictví, a jemu také bude případně uložena 

sankce. Příslušný úřad je oprávněn zahájit správní řízení, aniž by dostal podnět k jeho 

zahájení. Správní řízení může zahájit kdykoli, jestliže se dozví či je-li dáno důvodné 

podezření z porušení veřejnoprávních předpisů některým z adresátů právního předpisu. 

Úprava ochrany vlastnictví na úseku správního práva je nejdůsledněji provedena 

přestupkovým zákonem (PřesZ), který sankcionuje méně závažné zásahy do práv 

subjektů práva (tedy i do práv vlastníka pozemku), resp. takové zásahy, které z hlediska 

míry své společenské nebezpečnosti nejsou považovány za trestné činy. V případě, že 

dojde k naplnění některé ze skutkových podstat přestupků vyjmenovaných 

přestupkovým zákonem, porušitel ponese správně-právní odpovědnost. Správně-právní 

odpovědnost ovšem nezahrnuje pouze odpovědnost za přestupky, ale přichází v úvahu 

tehdy, jestliže dojde k narušení vztahů chráněných správním právem a jestliže správní 

právo takovou odpovědnost ve svých normách předvídá. Odpovědnost přitom 

představuje sekundární, následnou povinnost strpět a nést sankci za protiprávní jednání, 

kterého se porušitel dopustil. Takové protiprávní jednání, které je v podstatě porušením 

primární povinnosti, se označuje jako správní delikt.121 V systému správních deliktů lze 

tedy rozlišovat: přestupky, správní disciplinární delikty, tzv. správní pořádkové delikty 

a jiné správní delikty, zejména jiné správní delikty fyzických osob, správní delikty 

právnických osob a správní delikty právnických osob a tzv. fyzických podnikajících 

osob.122 Správní disciplinární delikty představují protiprávní jednání zaměstnanců 

veřejné správy spočívající v porušení zvláštních služebních povinností a správní 

pořádkové delikty představují protiprávní jednání osob spočívající ve ztěžování postupu 

správního orgánu ve správním řízení a v nedodržování procesních povinností, jako 

takové se netýkají ochrany pozemkového vlastnictví a tak se jimi práce dále zabývat 

nebude. Pokud jde o přestupky, těžiště právní úpravy spočívá v přestupkovém zákoně 

(PřesZ). Přestupek je vymezen pozitivně a negativně v § 2 PřesZ. Podle § 2 odst. 1 

PřesZ je přestupkem „zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti 

a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní 

                                                 
121 Správní delikt je v odborné literatuře definován jako protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny 
zákonem, za které ukládá správní orgán trest stanovený normou správního práva 
122 Hendrych, D., a kol.: Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck. 2009. str. 454 
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delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. K obecným 

zákonným znakům přestupků patří, že jde o zaviněné, protiprávní jednání, které je 

společensky nebezpečné a jde o jednání odpovědné osoby, jednání které je stíhatelné a 

není jiným správním deliktem nebo trestným činem. Skutková podstata, která se 

vztahuje k ochraně pozemkového vlastnictví je zakotvena především v § 50 PřesZ, kde 

jsou vymezeny přestupky proti majetku. Přestupku se takto dopustí například účastníci 

akce od okamžiku, kdy byli vyzváni vlastníkem, resp. pronajímatelem, objektu, aby 

akce zanechali a prostor opustili a tak je třeba jejich další pobyt na tomto soukromém 

pozemku považovat za neoprávněné užívání cizího majetku ve smyslu § 50 odst. 1 

písm. b) PřesZ.123 Další přestupky, které souvisí s pozemkovým vlastnictvím, jsou 

upraveny v § 29a, § 34, § 35, § 38, § 39, § 41, § 44 a § 44a PřesZ. Ovšem skutkové 

podstaty přestupků, které zasahují do vlastnického práva k pozemku, lze nalézt i v 

dalších právních předpisech správního práva a zejména  práva životního prostředí, 

například v § 87 ZoPK, § 53 LesZ, § 69 a §70 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 90 

zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), § 63 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

v § 39 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči atd. 

Pokud jde o sankcionování jednání za přestupky, je možné podle PřesZ uložit tyto 

sankce:  

� Napomenutí, které je nejmírnější sankcí a de facto prostředkem morální ochrany. 

Může být ukládáno s jinou sankcí s výjimkou pokut.  

� Pokuta má majetkový charakter. Závažnost spáchaného přestupku se projevuje 

v její výměře. Lze ji uložit samostatně i s jinou sankcí s výjimkou napomenutí. 

� Zákaz činnosti je sankcí omezující povahy a její uložení přichází v úvahu, je-li u 

jednotlivých skutkových podstat její uložení předpokládáno. Zákaz činnosti lze 

uložit samostatně, zpravidla však bývá spojován s uložením pokuty. 

� Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží tomu, kdo se přestupku dopustil, za 

podmínky, že tato věc byla ke spáchání přestupku užita nebo určena anebo byla 

přestupkem získána či nabyta za věc přestupkem získanou.124 

Pokud jde o správní delikty právnických osob a správní delikty fyzických osob 

podnikatelů, tak jejich postih z hlediska procesněprávního režimu podléhá správnímu 

                                                 
123 Rozhodnutí NS ze dne 19. 1. 2004 sp. zn. 5  Tdo 1492/2003 
124 Hulva, T.: Ochrana majetku. Praha: Linde. 2008. str. 256 
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řádu (SŘ), nikoli přestupkovému zákonu (PřesZ), většinou se u nich nepřihlíží 

k zavinění a je u nich možný souběh s trestným činem, který je u přestupků vyloučen. 

 

4.2.2 Trestněprávní ochrana 

Ochranu pozemkovému vlastnictví poskytuje také trestní zákon (TZ). Trestné činy 

jsou takové činy, které naplňují některou ze skutkových podstat TZ (tzv. formální 

stránka trestného činu) a jestliže jednání pachatele dosahuje určité míry společenské 

nebezpečnosti (tzv. materiální stránka trestného činu). Společenská nebezpečnost a 

důsledek jednání pachatele trestného činu není relevantní jen s ohledem na naplnění či 

nenaplnění konkrétní skutkové podstaty trestného činu z hlediska viny, je důležitá také 

s ohledem na konkrétní druh trestu, popř. výši trestu.125 Ochrana majetku a tedy i 

pozemkového vlastnictví je upravena v hlavě deváté TZ, ovšem zásahem do 

pozemkového vlastnictví mohou být i jiné trestné činy než ty, které jsou uvedeny 

v hlavě deváté. Zásah do pozemkového vlastnictví lze učinit především naplněním 

skutkové podstaty těchto trestných činů: 

Trestným činem zpronevěry podle § 248 TZ. „Není vyloučeno, aby předmětem 

zpronevěry byla nemovitá věc, ale není to praktické (např. nájemce neoprávněně prodá 

pronajatý pozemek, který byl oprávněn jen obhospodařovat a brát z něj úrodu.“126 

Trestným činem neoprávněného užívání cizí věci (§ 249 TZ). Předmětem útoku 

trestného činu podle § 249 TZ může být jen taková věc větší hodnoty, kterou lze užívat 

a po určité době ji vlastníku vrátit.127 Pachatel, který se zmocní takové věci, musí mít v 

úmyslu ji přechodně užívat. Předmětem tohoto trestného činu by tedy mohl být za 

jistých okolností i pozemek. Ovšem nespadá sem případ pasení dobytka na cizím 

pozemku, tady by mohlo jít o krádež podle § 247 TZ ve formě přivlastnění si úrody.128 

Dále se jedná o tyto trestné činy: Podvod (§ 250 TZ), pojistný podvod (§ 250a TZ) a 

úvěrový podvod (§ 250b TZ), poškozování cizí věci (§ 257 TZ, § 258b TZ), porušování 

povinnosti při správě cizího majetku (§ 255 TZ a § 255a TZ) nebo zneužití vlastnictví 

(§ 258 TZ). Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu, který potvrdil rozsudky nižších soudů, 

se vlastníci nemovitosti a pozemku, které jsou zapsány jako kulturní památka v 

                                                 
125 Hulva, T.: Ochrana majetku. Praha: Linde. 2008. str. 261 
126 Novotný, O., Vokoun, R. a kol.: Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část. Praha: ASPI. 2007. str. 98 
127 Rozhodnutí NS ze dne 14. 2. 1967 sp. zn. 3 Tz 4/67 
128 Šámal, P., Púry, F. Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář. II. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck. 2004, str. 1457 
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Ústředním seznamu nemovitostí kulturních památek, dopustili trestného činu zneužití 

vlastnictví podle § 258 TZ tím, že ke své nemovitosti postavili dvoupodlažní přístavbu 

restaurace a kryté terasy, přičemž ve stavbě pokračovali i přes rozhodnutí stavebního 

úřadu, kterým bylo nařízeno ihned zastavit veškeré stavební práce. Tímto svým 

jednáním podstatně změnili vnější vzhled budovy a poškodili tak tuto nemovitou 

kulturní památku, která se nachází v městské památkové rezervaci a zároveň je součástí 

vnitřního města zapsaného v seznamu světového přírodního a kulturního bohatství 

UNESCO.129 Také sem spadá trestný čin podílnictví (§ 251 až § 252 TZ) a trestný čin 

legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 252a TZ). Kromě trestných činů uvedených 

v hlavě desáté by mohlo jít o trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí (§ 

181a a 181b TZ). Nejvyšší soud ČR potvrdil rozsudky soudů prvního a druhého stupně, 

kterými byli obvinění uznáni vinnými trestným činem ohrožení životního prostředí 

podle § 181a odst. 1, 3 TZ, který podle rozsudku spáchali tím, že provedli v rozporu s 

platným lesním hospodářským plánem neoprávněnou těžbu dřevní hmoty holosečí na 

parcelách v celkovém množství 1.415 m3, čímž vznikly holiny o velikosti 3.601 m2, 

5.882 m2 a 16.533 m2, a takto závažným způsobem porušili ustanovení § 31 odst. 2 

LesZ, v důsledku čehož došlo k narušení půdního krytu, vytvoření rýh a zvýšenému 

nebezpečí působení erozivní činnosti vody, k narušení stability stěn okolních lesních 

porostů a tím k vážnému poškození i ohrožení životního prostředí v lesích s negativním 

působením abiotických a biotických činitelů, narušení vodohospodářských poměrů a 

celkového ekosystému v dané oblasti, přičemž výše uvedeným jednáním byla 

způsobena škoda na životním prostředí.130 Rovněž by se mohlo jednat o trestný čin 

poškozování lesa těžbou (§ 181c TZ). Podle rozhodnutí NS pachatel trestného činu 

poškozování lesa těžbou podle § 181c TZ naplní znak spočívající ve způsobení vzniku 

holé seče na celkové větší ploše lesa ve smyslu § 181d odst. 2 TZ i v případě, kdy o 

holou seč vytvořenou vlastní těžbou, byť o ploše menší než stanovené zákonem, rozšíří 

již existující holou seč a teprve tak vytvoří souvislou holou seč o rozloze přesahující 

stanovenou hranici.131 Dále také o trestný čin nakládání s odpady (§ 181 e). 

                                                 
129 Rozhodnutí NS ze dne 16. 8. 2006 sp. zn. 8 Tdo 924/2006 
130 Rozhodnutí NS ČR ze dne 28. 11. 2001 sp. zn. 5 Tz 274/2001 
131 Rozhodnutí NS ČR ze dne 25. 6. 2003 sp. zn. 7 Tdo  639/2003 
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Dojde-li k naplnění některé ze skutkových podstat  výše uvedených trestných činů, 

bude zahájeno trestní stíhání podezřelé osoby (po zahájení trestního stíhání Policií ČR 

půjde už o obviněného). Po ukončení vyšetřování trestné činnosti obviněného následuje 

předání celé záležitosti státnímu zastupitelství, které podá proti pachateli trestného činu 

obžalobu k věcně a místně příslušnému soudu. Soud poté provede v hlavním líčení 

dokazování a rozhodne o vině a trestu obžalovaného, popřípadě obžalovaného zprostí či 

řízení podmíněně zastaví či využije jiného z odklonů trestního řízení. Jestliže odsouzený 

dobrovolně nesplní povinnosti stanovené v rozhodnutí soudu, následuje vykonávací 

řízení a nucený výkon rozhodnutí. 
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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. 
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7. Seznam použitých zkratek 

DZ  zákon č. 219/1995 devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 

HorZ  zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

KatZ zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) č. 

344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

LesZ  zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)  

  č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Listina  usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod, uveřejněné pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona 

162/1998 Sb. 

OSŘ  občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

OZ  občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

SŘ  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

StavZ  zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 

183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

PozKom zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

PřesZ  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

TZ  trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

VodZ zákon o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) č. 254/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů 

VyZ  zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZoPK zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

ZoZPF zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů 
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8. Summary 

The protection of land ownership rights against unlawful interference 

 

This diploma thesis deals with land ownership, analyses interference with land 

ownership and examines the rights against unlawful interference. The purpose of this 

thesis is to find out what is meant by interference with land ownership, to find out what 

types of interference exist, which are regulated and how the law provides protection 

against unlawful interference. The thesis is consists of five chapters. Three of them are 

main chapters, each of them deals with different aspects of land ownership. Chapter 

One is introduction to the thesis. Chapter Two defines basic terminology used in the 

thesis. The chapter is subdivided into four parts. Part One describes the concept of land 

ownership. Part Two deals with subject-matter of land ownership. Part Three examines 

subject of land ownership and Part Four deals with content of land ownership. 

Chapter Three examines relevant Czech legislation that allows restriction and 

expropriation of land ownership focusing on enviromental law. The Chapter Three 

consists of three parts. Part One focuses on interference with land ownership looking for 

its causes. Part Two investigates legitimate restriction of land ownership under the Law. 

wPart Three addresses the issue of restriction of land ownership rights resulting from 

the legal act of owner itself. 

Chapter Four is subdivided into two parts and provides an outline of institutes of 

private and public law protection against unlawful interference with land ownership and 

incorporates relevant Czech case law.  

 Chapter Five contains summary of the whole thesis. The result is that land 

ownership is limited far more than ownership of other things. Ownership may be 

limited by the Law, through the decision of the public authority or by the legal act of the 

owner itself. Protection against unlawful interference for owners is provided Civil Code 

in Section four, five and six. Apart from the Civil Code, the Penal Code and 

Infringement Law provide protection against unlawful interference. The owner can use 

several types of instruments of legal protection. 
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