
Abstrakt 

Převody vlastnického práva k pozemkům 

 

Tato diplomová práce podává srozumitelný a ucelený výklad o převodech 

vlastnického práva k pozemkům a o institutech s touto problematikou spojených. 

Pozemek se od ostatních věcí v právním smyslu liší natolik, že to vyvolává potřebu 

vytvářet specifické, obecně závazné normy, které obsahují základní instituty a zásady 

pozemkového práva. Zvláštní povaha pozemku je dána jeho specifickými vlastnostmi, 

které ho odlišují od všech ostatních věcí. I když má pozemkové vlastnictví dlouholetou 

tradici, dosud se nevytvořila jeho jednotná a komplexní úprava. Obecným právním 

předpisem pro převody vlastnického práva k pozemkům je občanský zákoník, 

zvláštními právními předpisy jsou katastrální zákon a zákon o zápisech vlastnických a 

jiných věcných práv k nemovitostem, zákon o převodech zemědělských a lesních 

pozemků, zákon o půdě a další. Z důvodu přijetí nového občanského zákoníku 

upozorňuji a porovnávám na určitých místech současnou právní úpravu s úpravou 

budoucí. 

Diplomová práce je rozdělena na čtyři části. První část obsahuje obecnou 

charakteristiku pozemkového vlastnictví, popisuje jeho objekt, subjekt, obsah, základní 

instituty a pojmy s ním spojené. 

Druhá část se zabývá jednotlivými způsoby převodu vlastnického práva k 

pozemkům. Převodem se rozumí případ, kdy se vlastnické právo převádí na základě 

projevu vůle dosavadního vlastníka i nabyvatele. Základními převodními smlouvami 

jsou smlouvy kupní, darovací a směnné, kterým jsou věnovány jednotlivé kapitoly. 

Zvýšená pozornost je zaměřena na kupní smlouvu, která je nejčastějším důvodem 

převodu pozemkového vlastnictví.  

Třetí část popisuje převody pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Jedná se 

především o zemědělské, lesní a tzv. ostatní pozemky. Pro tyto pozemky platí zvláštní 

právní režim. Je pro ně charakteristické, že je mohou nabývat pouze zákonem určené 

osoby. Pozemky z vlastnictví státu mohou převádět a za stát jeho jménem nabývat 

pouze k tomu určené subjekty. Hlavními převodci státních pozemků jsou Pozemkový 

fond a Lesy ČR, s. p. 



Z důvodu charakteristické dvoufázovosti převodu nemovitostí se v poslední části 

diplomové práce věnuji zápisům vlastnického práva k pozemkům. Pro nabytí 

vlastnického práva je zapotřebí jak uzavření smlouvy o převodu pozemku, tak i zápis 

vlastnického práva formou vkladu do Katastru nemovitostí, kterým se daný převod 

završí. Teprve okamžikem provedení vkladu vznikají, mění se a zanikají věcná práva 

k pozemkům, která se zapisují do katastru nemovitostí, a to s právními účinky ke dni 

podání návrhu na vklad.  
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