
Abstrakt 

Vývoj vlastnického práva k půdě v ČR  

 Účelem této diplomové práce je podat komplexní pohled na vývoj vlastnických 

vztahů k půdě  v České republice s přihlédnutím k současnému stavu pozemkového 

vlastnictví. Tato problematika je stále aktuální a komplikovaná. Pozemkové vlastnictví 

v České republice prošlo v devatenáctém a dvacátém století spletitým vývojem, 

odehrálo se několik společenských a politických změn, které ovlivnily nejen skladbu 

vlastnických vztahů k půdě, ale také držbu a užívaní půdy samé.    

 Tato práce se skládá z úvodu, sedmi kapitol, které jsou zaměřeny na specifika 

pozemkových vztahů a jejich vývoj a shrnujícího závěru.     

 První kapitola je uvozující a popisuje zvláštnosti pozemkového vlastnictví a je 

rozdělena do dvou částí. První z nich charakterizuje specifické rysy vlastnického práva 

k půdě. Druhá část se zaměřuje na pozemek jako samostatný předmět vlastnického 

práva. Druhá kapitola se zabývá vývojem pozemkového vlastnictví v období první 

republiky a skládá se ze čtyř částí. První část se věnuje první pozemkové reformě, která 

se uskutečnila v letech 1918 – 1935. Druhá část analyzuje jednotlivé právní předpisy. 

Část třetí je zaměřena na postavení Státního pozemkového úřadu a část čtvrtá shrnuje 

výsledky první pozemkové reformy.        

 Třetí kapitola dokumentuje období před začátkem druhé světové války a je 

složena ze tří částí. Část první se věnuje období československé historie nazývanému 

„Druhá Československá republika“. Část druhá se vztahuje k éře Protektorátu Čechy  

a Morava a část třetí se zabývá otázkou židovského majetku.    

 Čtvrtá kapitola se věnuje problematice související s druhou pozemkovou 

reformou v letech 1945 – 1948 a skládá se ze tří částí. Každá z těchto částí obsahuje 

charakteristiku jednotlivých fází reformy.       

 Pátá kapitola pojednává o vývoji vlastnických vztahů k půdě v období 

komunistické totality a obsahuje dvě části. Obě části se snaží objasnit důsledky nově 

přijatých ústav a občanských kodexů a popsat hlavní principy socialistické právní teorie 

se zaměřením na jednotlivé druhy vlastnictví (státní, osobní a soukromé).   

 Kapitola šestá analyzuje užívací vztahy k půdě, které jsou typickými právními 

instituty v období socialismu. Tato kapitola se skládá se tří částí. Část první se zabývá 



užívacími vztahy k půdě ve státním vlastnictví, druhá k půdě v soukromém vlastnictví  

a třetí k půdě bez rozlišení vlastnictví.       

 Sedmá kapitola se vztahuje k vývoji vlastnických vztahů k půdě po revoluci 

v roce 1989 a pojednává o složité transformaci ekonomického a právního systému, 

konkrétně o procesu restituce a privatizace. Tato kapitola je rozdělena do čtyř částí. 

První část poskytuje přehled legislativy. Druhá část interpretuje zákon o půdě, 

nejdůležitější právní předpis pro vlastnické právo k zemědělské a lesní půdě. Část třetí 

se zabývá historickým majetkem církve a část čtvrtá pojednává o procesu privatizace  

a obsahuje krátké shrnutí sedmé kapitoly.     

 Diplomová práce je ukončena závěrem, který shrnuje hlavní formy používané 

pro změny v pozemkovém vlastnictví a popisuje vývoj de lege ferenda. 


